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فاطمه بخیت

عنــوان ســابقه  ای طوالنــی در آثــار ادبــی فارســی دارد لیکــن در تحقیقــات ادبــی کمــر 
ــه در  ــی ک ــت در حال ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــول آن در ادب فارس ــیر تح ــوان و س ــوع عن ــه موض ب

پژوهش هــای زبــان و ادبیــات عربــی ایــن موضــوع از ســابقه  ای طوالنــی برخــوردار اســت.

عنــوان ســاختاری اســت کــه از زبــان تشــکیل می شــود و زبــان نظامــی از نشــانه ها اســت کــه 
ــان،  ــدگاه نشانه شناس ــن، از دی ــردازد. بنابرای ــل آن می پ ــی و تحلی ــه برررس ــی ب ــش نشانه شناس دان
نشانه شناســی مناســب  ترین رویکــردی اســت کــه پژوهشــگر می توانــد بــا اســتفاده از آن، عنــوان را 
بررســی و تحلیــل کنــد، زیراکــه رویکــرد نشانه شناســی بــه پژوهشــگر ایــن امــکان را می دهــد تــا بــه 
مــن وارد شــود و نشــانه ها بــه تصاویــر و داللت هــا را تبدیــل کنــد. بــه عقیــده ی محققــان، عنــوان 
یــک مــن، نخســتین اشــاره  ای اســت کــه مخاطــب متوجــه آن می شــود و کلیــد داللت  گــری اســت 
کــه ســاختار مــن را در یــک یــا چنــد کلمــه خالصــه می کنــد. و از طریــق آن، خواننــده بــه منظــور 
ــود و  ــن می ش ــاق م ــمبل  های آن، وارد اع ــا و س ــودن رمزه ــم و گش ــا و مفاهی ــف داللت ه کش

امــکان شناســایی مضمــون مــن و رابطــه ی آن بــا عنــوان را پیــدا می کنــد.

در ایــن تحقیــق، رابطــه دال و مدلولــی عنــوان و محتــوا در شــعر شــش شــاعر فارســی  و عربــی  
معــارص )نیــا، شــاملو، شــفیعی کدکنی، ســیاب، مقالــح و درویــش( بررســی شــده اســت. در بررســی 
ــا مضامین"شــب، رسود،  تطبیقــی عنوان هــای شــعری مشــابه در اشــعار شــاعران مــورد نظــر کــه ب
ــوان و مــن مــورد  ــان عن ــواع داللت هــای عناویــن و رابطــه می ــا و نامــه" رسوده شــده اســت، ان رث
ــن اشــعار  ــن مشــابه در ای ــت عناوی ــز و دالل ــه اســت؛ و رسانجــام رم ــرار گرفت ــل و بررســی ق تحلی

مشــخص شــده اســت.

نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق، حاکــی از آن اســت کــه از طریــق بررســی یــک مــن می تــوان 
ــا مضمــون  بــه داللــت اصلــی عنــوان آن دســت یافــت؛ چــون در بیشــر عناویــن، ظاهــر عنــوان ب
مــن متفــاوت اســت. امــا بــا بررســی و تحلیــل مــن، رابطــه میــان عنــوان و مــن مشــخص می شــود.
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فاطمــه بخیــت، دانش  آموختـــه و پژوهشـــگر زبـــان و ادبیـــات فارســـی، متولـــد ســـال 1979 در در صنعــا- یمــن 
اســـت. وی در ســـال 2005 تحصیـــل خـــود در دوره کارشناســـی زبان و ادبیات عربی را در دانشـــگاه صنعاء 
بـــه پایـــان بـــرد. دکر بخیت در ســـال 2008/2007 مقطـــع کارشناســـی ارشـــد در دانشـــگاه فردوسی مشهد 
و در ســـال 2013 مقطـــع دکرای زبـــان و ادبیـــات فارســـی در دانشـــگاه تربیت مدرس را بـــا درجـــه عالـــی 
بـــه پایـــان بـــرد. وی در حــال حــارض بــه عنــوان اســتادیار زبــان و ادبیــات فارســی - دانشــکدۀ زبــان هــا- در 

دانشــگاه صنعــا فعالیــت مــی کنــد.
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تقديم به:

همرس فدا كارم كه هميشه مشعل راهم بوده

فرزند عزیز و نور چشمم كه بهشت زندگي من است

مادر عزیزتر از جانم: )مادرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست(

روح پدرم که همیشه مرا به تحصیل علم و دانش تشویق می  کرد

خواهران عزیز و مهربانم

شا دوستاران علم و دانش

همه  ی دوستانم و آناين كه دوستشان دارم
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چکیده:

عنــوان ســابقه  ای طوالنــی در آثــار ادبــی فارســی دارد لیکــن در تحقیقــات ادبــی کمــر بــه موضــوع عنــوان و 
ســیر تحــول آن در ادب فارســی پرداختــه شــده اســت در حالــی کــه در پژوهش هــای زبــان و ادبیــات عربــی ایــن 

موضــوع از ســابقه  ای طوالنــی برخــوردار اســت.

ــش  ــه دان ــت ک ــانه ها اس ــی از نش ــان نظام ــود و زب ــکیل می ش ــان تش ــه از زب ــت ک ــاختاری اس ــوان س عن
نشانه شناســی  نشانه شناســان،  دیــدگاه  از  بنابرایــن،  می پــردازد.  آن  تحلیــل  و  برررســی  بــه  نشانه شناســی 
ــد،  ــل کن ــی و تحلی ــوان را بررس ــتفاده از آن، عن ــا اس ــد ب ــگر می توان ــه پژوهش ــت ک ــردی اس ــب  ترین رویک مناس
ــه  ــن وارد شــود و نشــانه ها ب ــه م ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــه پژوهشــگر ای ــرد نشانه شناســی ب ــه رویک زیراک

ــد. ــل کن ــا را تبدی ــر و داللت ه تصاوی

ــه مخاطــب متوجــه آن می شــود و  ــک مــن، نخســتین اشــاره  ای اســت ک ــوان ی ــان، عن ــده ی محقق ــه عقی ب
کلیــد داللت  گــری اســت کــه ســاختار مــن را در یــک یــا چنــد کلمــه خالصــه می کنــد. و از طریــق آن، خواننــده 
بــه منظــور کشــف داللت هــا و مفاهیــم و گشــودن رمزهــا و ســمبل  های آن، وارد اعــاق مــن می شــود و امــکان 

شناســایی مضمــون مــن و رابطــه ی آن بــا عنــوان را پیــدا می کنــد.

ــانی  ــه نشانه شناس ــت ك ــاختارگرا اس ــی س ــرد نشانه شناس ــا رویک ــی ب ــی- تحلیل ــق، توصیف ــن تحقی روش ای
ماننــد پیــرس، دوسوســور، فرویــد، پــارت، ژنــت، گرمــاس و دیگرانــی کــه بــه آن در آثــار خــود پرداخته  انــد، بــر 
ایــن اســاس رابطــه دال و مدلولــی عنــوان و محتــوا در شــعر شــش شــاعر فارســی  و عربــی  معــارص )نیــا، شــاملو، 

ــح و درویــش( بررســی شــده اســت. شــفیعی کدکنی، ســیاب، مقال

در بررســی تطبیقــی عنوان هــای شــعری مشــابه در اشــعار شــاعران مــورد نظــر کــه بــا مضامین"شــب، رسود، 
رثــا و نامــه" رسوده شــده اســت، انــواع داللت هــای عناویــن و رابطــه میــان عنــوان و مــن مــورد تحلیــل و بررســی 

قــرار گرفتــه اســت؛ و رسانجــام رمــز و داللــت عناویــن مشــابه در ایــن اشــعار مشــخص شــده اســت.

نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیــق، حاکــی از آن اســت کــه از طریــق بررســی یــک مــن می تــوان بــه داللــت 
اصلــی عنــوان آن دســت یافــت؛ چــون در بیشــر عناویــن، ظاهــر عنــوان بــا مضمــون مــن متفــاوت اســت. امــا 
بــا بررســی و تحلیــل مــن، رابطــه میــان عنــوان و مــن مشــخص می شــود. همچنیــن در تحلیــل عناویــن اشــعار 
شــاعران مذکــور در ابتــدا واژه هــای برخــی از عناویــن بــا همدیگــر یکســان می منــود امــا بــا تحلیــل و بررســی آنهــا 
و رابطه  شــان بــا مــن آشــکار شــد کــه داللــت هــر عنوانــی بــا عنــوان دیگــر متفــاوت اســت، بنابرایــن، می تــوان 
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه در هــر متنــی عنــوان ارتباطــی تنگاتنــگ و پیوســته بــا محتــوا و مضامیــن موجــود در 

مــن دارد و بــدون بررســی و تحلیــل در اعــاق مــن، منی تــوان بــه داللــت دقیــق یــک عنــوان دســت یافــت.

واژگان کلیدی: داللت عنوان، نشانه شناسی ساختارگرایی، شعر معارص فارسی، شعر معارص عربی.
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 فصل اول:
مقدمه و کلیات تحقیق
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1-1. مقدمه

بخشــی مهــم از آثــار ادبــی جوامــع انســانی از آغــاز تــا دوران معــارص بــه شــعر اختصــاص داشــته اســت. 
ایــن موضــوع در ادبیــات فارســی و عربــی جلــوه  ای درخشــان دارد. شــعر فارســی و عربــی در طــی قرن  هــا بازگــو 

کننــده عواطــف، احساســات و حــوادث و تحــوالت بــوده اســت.

ــر  ــه ســوی دوره معــارص نزدیک  ت ــی هرچــه از گذشــته ب ــوا شــعر فارســی و عرب در بررســی صــورت و محت
می شــویم عنــوان در شــعر نقشــی بارزتــر پیــدا می کنــد بــه گونــه  ای کــه امــروزه می تــوان گفــت عنــوان نقشــی 

ــد. جــدی در فهــم شــعر ایفــا می کن

در نقــد معــارص »عنــوان شــعری« از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت؛ زیــرا عنــوان، نخســتین مدخــل ورود 
بــه عــامل مــن اســت. ناقــدان در نقــد جدیــد، بــرای عنــوان در مــن ادبــی اهمیــت زیــادی قائــل هســتند چــرا کــه 
آن از مهم تریــن عنــارص مــن بــه شــار مــی  رود، چــون عنــوان نخســتین اشــاره  ای اســت کــه متوجــه مخاطــب 
می گــردد، و مدخلــی کــه از طریــق آن پژوهشــگر می توانــد بــه اعــاق مــن وارد شــود و داللت هــای آن دریابــد 

و رابطــه ی کــه در میــان عنــوان و مــن آشــکار کنــد.

ــی  ــنهاد برخ ــر پیش ــا ب ــد و بن ــه کرده ان ــی« ترجم ــن1 را »پیرامتن ــای م ــالح مدخل  ه ــدان، اصط ــی ناق برخ
اســتادان، اصطــالح مدخل  هــا جامــع تــر از »پیرامتنــی« اســت، بنابرایــن، مــا در ایــن رســاله اصطــالح مدخل  هــا 

را بــه کار برده  ایــم.

1-2. بیان مسأله

ــن رو همــواره مــورد توجــه و  ــی داشــته اســت، و از ای ــاز در زندگــی انســان  ها تجل ــر ب ــی از دی ــون ادب مت
ــوده  ــف ب ــاد مختل ــا و ابع ــل در زمینه  ه ــد و تحلی ــن نق ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــل آن ــد و تحلی ــی و نق بررس
ــاى ادىب  ــور مكتب  ه ــا ظه ــارص و ب ــت. در دوران مع ــرده اس ــت ک ــان پیرشف ــذر زم ــا گ ــوم ب ــایر عل ــد س و مانن

ــت. ــده اس ــاز ش ــده ب ــرای خوانن ــون ب ــن مت ــم ای ــی و فه ــد در بررس ــی جدی دریچه  های

نشانه شناســی امــروزه از مباحــث مهــم در زمینــه زبان شناســی و ادبیــات بــه شــار می آیــد کــه چارلزســندرس 
پیــرس2 و فردینــان دوسوســور3 در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم در آثــار خــود بــه آن اشــاره کــرده  ، 
و مــورد بحــث و بررســی قــرار داده انــد، ســپس ســاختارگرایانی همچــون فرویــد،4 لــوی- اســروس،5 پــارت،6 ژرار 

ژنــت،7 ژاکوبســن8 و دیگــران نشانه شناســی را در آثــار خــود بررســی کردنــد.

واقعيــت آن اســت مباحثــي كــه امــروزه در زمينــه نشانه شــنايس مطــرح می شــود گســرش يافتــه موضوعــايت 
اســت كــه در گذشــته در نــزد اندیشــمندان یونانــی و نیــز دانشــمندان مســلان مــورد بحــث و نظــر بــوده اســت 

و در حقیقــت پیشــینه  ای دو هــزار ســاله دارد.

افالطــون فیلســوف یونانــی یــک قســمت از کتــاب خــود " Cartyle " را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده، 
ــن  ــه ای ــاط اســت، ب ــرای برقــراری ارتب ــزاری ب ــدار دارد و کلمــه اب ــزی گوهــری پای ــد می  کــرد کــه هــر چی و تاکی

seuils - 1

Charlzsndrs Pierce - 2

Ferdinand Dosusur - 3

Freud - 4

Lowe – astros - 5

Part - 6

Gerard Genette - 7

Jacobson - 8
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ترتیــب میــان کلمــه و معنــای آن، یعنــی بیــن دال9 و مدلــول10 ســازگار طبیعــی11 وجــود دارد، از ایــن رو لفــظ، 
جنبــه  ای از واقعیــت را بیــان می کنــد، وی اشــاره کــرد کــه صداهــا ویژگی  هــای بیانــی دارد، یعنــی رابطــه بیــن 
دال و مدلــول. بنابرایــن، صداهــا ابــزاری بــرای بیــان پدیده  هــای مختلــف اســت کــه زبــان بــه عنــوان پدیــده ی 
انســانی بــا یکدیگــر ارتبــاط پیــدا می کنــد. دانشــمندان مســلان نیــز در گذشــته بــر ایــن بــاور بودنــد کــه میــان 
ــاط وجــود دارد و  ــد، ارتب ــی نشانه شناســی( می  نامیدن ــم ارسار حــروف )یعن ــه عل ــزی ک ــن آگاهی  هــا و آن چی ای
ایــن مهــم در بررســی  های متعــدد حامتــی، بونــی، ابــن خلــدون، ابــن ســینا، فارابــی، غزالــی، جرجانــی، قرطاجنــی 

و دیگــران پدیــدار شــد. )دفــه، 2003م، ص68(.

جاحــظ از جملــه اولیــن کســانی اســت کــه از داللــت الفــاظ ســخن گفتــه اســت و آن را در کتاب  هــای خــود 
)البیــان و التبییــن، الحیــوان(، کــه مباحثــی در آن دو بــه داللــت اختصــاص دارد، بیــان کــرده اســت. وی اعتقــاد 
دارد کــه نشــانه پنــج نــوع اســت: لفــظ، عالمــت، حســاب، خــط نوشــن و اشــکال خارجــی. )عبدالجلیــل، 2001م، 

ص122-119(

ــاد او  ــه اعتق ــان، را صداهــای شــنیدنی می دانســت، و ب ــی زب ــی زبان شــناس عــرب منشــأ اصل ــن جن ــا اب ام
ــا کــه از صداهــا می شــود قصــد انســان  ها  ــه ایــن معن ــان از جملــه صداهــای شــنیدنی محســوب می شــود، ب زب
را دریافــت و وقتــی کــه ایــن صداهــا بــه مغــز می رســند، بــه تصاویــر و مفاهیــم درک شــدنی تبدیــل شــده، و از 

بــه هــم پیوســن آنهــا، قصــد گوینــده فهمیــده می شــود. )ابــن جنــی، 1955م، ص14(

همچنیــن ابــن ســینا بحــث اســتداللی خــود را بیشــر بــر بُعــد نفســی و ذهنــی کــه همــراه فعالیت اســتداللی 
بــود، متمرکــز می  کــرد و از وجــود ذهنــی بــرای نشــانه های زبانــی و جلوه  گــری آن در نفــس و خیــال انســان یــاد 
می کنــد و نیــز بــر ایــن نظــر بــود کــه دانســتنی  های ذخیــره شــده در ذهــن بوســیله ابــزار داللــت  دار بــه جهــان 

خــارج منتقــل می شــود. )عبدالجلیــل، 2001م، ص138(

عبــد القاهــر جرجانــی دربــاره داللــت )نشــانه( و معنــای آن در آثــار خــود "أرسار البالغــة و دالئــل اإلعجــاز" 
بحــث کــرده اســت کــه از دیــدگاه وی واژه هــا در ســاختار کالم، نشــانه ها معنــی  دار هســتند، کــه ایــن نشــانه ها 
معنــی ندارنــد مگــر اینکــه بــرای یــک چیــزی گذاشــته شــوند تــا بــه آن داللــت کننــد. )دفــه، 2003م، ص77( وی 
از داللــت اینگونــه يــاد می کنــد: »بــودن چیــزی اســت بــه حالتــی کــه از علــم بــه او علــم بــه چیــز دیگــر الزم 

آیــد، و شــئ اول را دال یــا دلیــل خواننــد و ثانــی را مدلــول.« )نقــل از: دهخــدا، 1377ش، ج7، ذیــل داللــت(

ــم الســیمیاء"  ــا "عل ــم أرسار الحــروف" ی ــه عنوان"عل ــل را ب ــی کام ــة" مبحث ــاب "مقدم ــدون در کت ــن خل اب
اختصــاص داده اســت کــه محتــوای آن مربــوط بــه مطالبــی اســت کــه امــروزه در زمینــه  ی نشانه شناســی مطــرح 

می شــود. )ابــن خلــدون، 1431ق، ج1، ص671-664(

ــابقه  ای  ــالمی س ــدن اس ــگ و مت ــراث فرهن ــی در می ــی  های نشانه شناس ــه بررس ــت ک ــوان گف ــن می ت بنابرای
ــود  ــرح می ش ــی مط ــب نشانه شناس ــروزه در قال ــه ام ــی  هایی ک ــات و بررس ــال، نظری ــن ح ــا ای ــی دارد، ب طوالن
در چارچــوب نظریــات شــخصی باقــی مانــده و در چارچــوب نظریــات علمــی عینــی نوشــته شــده در اجتــاع 
ــه  ــون در زمین ــب گوناگ ــرش مکات ــش و گس ــا پیدای ــان ب ــارص و همزم ــی در دوران مع ــرد، ول ــدا نک ــق پی تحقی

ــت. ــده اس ــدا ش ــی پی ــاره نشانه شناس ــوع درب ــی متن ــناختی نظریه  های ــان ش ــای زب ــات و پژوهش ه مطالع

ــش  ــون، نق ــل مت ــی و تحلی ــا در بررس ــد ت ــات ش ــه  ی ادبی ــم، وارد عرص ــک عل ــوان ی ــه عن ــی ب نشانه شناس
بســزایی ایفــا کنــد. و نشانه شناســی در ادبیــات »در پــی دســت یافــن بــه رابطــه میــان دال و مدلــول اســت و 
نیــز کشــف پیونــد میــان آنچــه نویســنده آفریــده و آنچــه خواننــده و مخاطــب در می  یابــد و یــا تأویــل می کنــد. 
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ــه در  ــت ک ــود اس ــاص خ ــانه های خ ــی، دارای نش ــر ادب ــر اث ــه ه ــود دارد ک ــه وج ــن نظری ــی ای در نشانه شناس
نتیجــه هــر اثــر، داللــت معنایــی ویــژه خــود را پدیــد مــی  آورد؛ بنابرایــن دانشــی الزم اســت کــه بــه ایــن دنیــای 
نشــانه ها راه یابــد و بــه تحلیــل و بررســی روابــط میــان دال و مدلــول در اثــر ادبــی و داللت هــای معنایــی آن 

ــردازد.« )هــان، ص182( بپ

سوســور نشــانه را بــه دو قســمت تقســیم کــرد، از دیــدگاه وی نشــانه »کلیتــی اســت کــه هــم از یــک معنــی 
)مفهــوم( و هــم از یــک لفــظ )صــورت آوایــی( تشــکیل شــده اســت. رابطــه بیــن ایــن دو قــرار دادی و اختیــاری 
اســت، یعنــی واژه ملفــوظ یــا مکتــوب لزومــاً دال بــر یــک چیــز خــاص نیســت و تنهــا دال بــر یــک صــورت آوایــی 
اســت کــه آن صــورت آوایــی نشــانگر یــک پدیــده مشــخص اســت. از ایــن لحــاظ بــرای سوســور نشــانه در درجــه 

اول یــک عنــر ذهنــی اســت.« )دینــه ســن، 1380ش، ص26(

پــس از ایــن زبان شناســان و از جملــه خــود سوســور آن را بــه چنــد نــوع دســته بنــدی کردنــد. در حقیقــت 
»نشانه شناســی« »بیشــر نوعــی آرمــان علمــی اســت تــا علــم واقعــی.« )هارلنــد، 1380ش، ص97(

» در دهه  هــای 1960 و 1980م، علــم نشانه شناســی پاگرفــت و درحیطه  هــای مختلــف، از جملــه در 
رویکردهــای ادبــی همچــون صورت  گرایــی و ســاختارگرایی کــه در آن صــورت و ســاختار یــک مــن ادبــی بیشــر 
ازخاســتگاه اجتاعــی – فرهنگــی آن مــورد توجــه قرارمی گیــرد، بــه کار گرفتــه شــد. جاناتــان کالــر12 معتقــد اســت 
ــا معنــی منی پــردازد، بلکــه بیشــر بــه چگونگــی ســاختار  ــه آرائــه و تولیــد تفســیر ی کــه نشانه شناســی اصــوالً ب

)www.sid.ir ،ــی توجــه دارد.« )انوشــیروانی، 1384ش تفســیر و معن

ــد  ــاختاری را نق ــد س ــت، نق ــن جه ــت. بدی ــت گراس ــای دالل ــی پیکره  ه ــی »بازشناس ــی نشانه شناس کار اصل
ــن  ــش از ذه ــر بی ــای داللتگ ــه پیکره  ه ــرا ب ــاختاری پیکره    گ ــد س ــد. در نق ــم می  گوین ــرا ه ــا پیکره    گ ــوری ی ص

ــن، 1369ش، ص10( ــد.« )گلدم ــه دارن ــر توج ــده اث آفرینن

ــانه ها و  ــی، نش ــروف چین ــن، ح ــوان، م ــت عن ــن نیس ــارج از م ــزی خ ــچ چی ــان هی ــدگاه نشانه شناس از دی
ــر را  ــتند و همدیگ ــت  دار هس ــانه ها دالل ــا نش ــه آنه ــس هم ــت، پ ــان اس ــر گفت ــی ناپذی ــزای جدای ــها اج عکس
ــی، 2007م،  ــت. )املوس ــامل  تر اس ــظ ش ــی از لف ــان، نشانه شناس ــدگاه آن ــه از دی ــاً ک ــد، مخصوص ــل می کنن تکمی

ص71(

ــدان  ــراوان ناق ــه مــورد بحــث ف ــه شــار مــی  رود ک ــی معــارص ب ــد ادب ــم نق ــوان از مباحــث مه ــت عن دالل
ادبــی واقــع شــده اســت، و می تــوان گفــت کــه نقــش اساســی در فهــم معانــی آثــار ادبــی دارد، و اهمیــت آن 
از ایــن نظــر اســت کــه عنــوان اولیــن نشــانه  ای اســت کــه از طریــق آن موضــوع مــن را می تــوان درک کــرد و 
ــد منادهــا، اســطوره  ها  ــده می توان ــوان خوانن ــت عن ــق بررســی دالل داللت هــای نهــان  اش را آشــکار کــرد. از طری
و مجازهــای مــن را دریابــد چــون عنــوان اولیــن زنجیــره  ی ارتباطــی کیفــی در میــان فرســتنده و گیرنــده اســت.

ــه شــار مــی  رود، بلکــه  ــا جــزء مــن ب ــه تنه ــوان ن ــن اســت کــه عن ــی در ای ــون ادب ــوان در مت اهمیــت عن
ــکار  ــای آش ــود و داللت ه ــل ش ــی داخ ــن ادب ــق م ــه عم ــد ب ــق آن می توان ــد از طری ــه ناق ــت ک دروازه  ای اس
ــون همســان«  ــه »مت ــارص از جمل ــدی مع ــوان در بررســی  های نق ــد »و چه  بســا عن ــت کن ــان از آن دریاف ــا پنه ی
شــمرده شــده اســت؛ زیــرا کــه عنــوان اولیــن نشــانه دریافــت مــن، و کلیــد نشــانه      ای اســت کــه ســاختان مــن و 

ــی، 1426ق، ص16( ــد.« )الفیف ــر می کن ــه، مخت ــد کلم ــا چن ــک ی ــل آن را در ی اص

در گذشــته عنــوان را فقــط بــرای کتاب  هــا انتخــاب می کردنــد. عنــوان در شــعر یکــی از ویژگی  هــای مهــم 
ــی  ــد جای ــوده اســت، مطلع  هــای قصای ــاً نب ــم عموم ــی  رود و اگرچــه در اشــعار قدی ــه شــار م ــارص ب شــعر مع
ــه آن  ــه ب ــمی دارد ک ــزی، اس ــر چی ــرا ه ــت، زی ــارص رضورت آن را دریاف ــاعر مع ــا ش ــرد، ام ــر می  ک ــن را پ عناوی
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داللــت می کنــد، و عنــوان هــر مــن ادبــی آن را از متــون دیگــر متایــز و مشــخص می کنــد بنابرایــن وجــود آن 
الزم اســت.

عنــوان از دیــدگاه لیــو هــوک13 مجموعــه  ای از نشــانه های زبانــی اســت کــه ممکــن اســت بــاالي مــن ادبــی 
درج شــده باشــد تــا آن را مشــخص کنــد و بــر مضمــون عــام آن داللــت کنــد، و خواننــدگان مــورد نظــر را فریــب 

)5:p ,1981 ,Hock(...دهــد

ــن  ــای م ــه دنی ــه از آن ب ــا دری اســت ک ــش ی ــدی از کلیدهای ــا کلی ــن، ی ــای م ــی از مدخل  ه ــوان مدخل عن
داخــل می شــویم، و گاهــی ممکــن اســت بیــش از یــک مدخــل و درگاه و کلیــد و در بــرای یــک عنــوان وجــود 
ــم و  ــن از نظــر مفاهی ــد؛ و هــر چــه م ــه طــور اختصاصــی آن را عرضــه می کن ــی ب ــه هــر متن داشــته باشــد ک
جنبه  هــا و ســطوح مختلفــش پــر بــار باشــد مفهــوم عنــوان را بیشــر و بهــر می رســاند. پویایــی مــن بــه غنــای 
ــن ســاختارها باهــم بســتگی دارد،  ــط ای ــه رواب ــی و ب ــه ســاختار درون ــن شــعری ب ــی م آن بســتگی دارد، پویای
عنــوان اولیــن پیــام یــا اولیــن رابطــه  ای اســت کــه بــه مــا می رســد و مــا آن را از "عــامل مــن" دریافــت می  کنیــم.

از ویژگی  هــای عنــوان ایــن اســت کــه وســیله  ای بــرای خوانــدن مــن شــعری بــه شــار مــی  رود و مــن شــعری 
وســیله  ای بــرای خوانــدن عنــوان اســت، پــس بیــن مــن و عنــوان رابطــه  ای تکاملــی برقــرار اســت. شــعر از دو مــن 
تشــکیل می شــود کــه بــه یــک داللــت اشــاره دارد کــه در عیــن همســانی، در قرائــت متفاوتنــد و ایــن دو، هــان 

مــن و عنــوان آن اســت. )املوســی، 2007م، ص73-72(

ــه    ی  ــه، درده ــاختارگرایانه    یی ک ــای س ــام از نگرش  ه ــا اله ــاختارگرا »ب ــناس س ــک زبان ش ــوان ی ــه عن ــت ب ژن
1960م، تجزیــه و تحلیــل صــوری مــن را بــه مراحــل نوینــی رســاندند، بــر آن بــوده اســت کــه بــه ســود اســتقالل 
ــان  ــوی زم ــت و ج ــت )در جس ــزرگ پروس ــر ب ــد اث ــه می گوی ــت ک ــن رو اس ــد. از ای ــتدالل کن ــی اس ــژه  ی ادب اب
ــز نیســت جــز  ــچ چی ــده  ی هی ــر اســت: " نشــان دهن ــل ناپذی ــوان یــک کل واحــد، تبدی ــه عن ــه( ب از دســت رفت

ــت، 1378ش، ص98( ــودش".« )لچ خ

وی ماننــد دیگــر نشانه شناســان و شــعر شناســان در کتــاب خــود "زمینه  هــا" بــه مــن و اجــزای آن توجــه کــرد 
ــی  ــه  ای از تلفظ  هــای زبان ــن، مجموع ــه م ــرا ک ــف آن پرداخــت زی ــه تعری ــان و نشانه شناســی ب ــق زب و از طری

داللــت دار می باشــد و تأویــل و تفســیر پذیــر اســت. )بلعابــد، 2008م، ص27(

»کتــاب زمینه  هــا دربــاره  ی دســته دوم از مناســبات تعالــی دهنــده  ی داللــت معنایــی متــون یعنــی 
ــس از  ــی، پ ــون ادب ــردازد. مت ــی می پ ــون ادب ــه  ی مت ــکل ارائ ــق ش ــه رشح دقی ــاب ب ــن کت ــت. ای ــی" اس "پیرامتن
"اخــراع" کتــاب هرگــز همچــون "متنــی برهنــه" بــه خواننــدگان ارائــه نشــده  اند، بلکــه معمــوالً بــه شــکل کتابــی 
در آمده  انــد و ایــن کتــاب انــدازه  ی دارد، همخــوان بــا رســم روز شــکل می  یابــد و احتــاالً در مجموعــه  ای خــاص 
ــا  ــام نویســنده ی ــوان، ن ــد، حــروف، صفحــه  ی عن از ســوی ســازمانی انتشــاراتی منتــرش می شــود. طــرح روی جل
نویســندگان، و احتــاالً نــام مســتعار نویســنده، عنــوان مــن، چــه بســا نقــش جمالتــی بــر پشــت جلــد در معرفــی 
)یــا تبلیــغ( کتــاب، صفحــه  ی تقدیــم نامــه، گزیــن گویه  هــای کــه همچــون رسلوحــه  ی کتــاب می  آینــد، پیشــگفتار 
و مقدمه  هــا، پــس گفتارهــا، عناویــن فصــول، عناویــن فرعــی، فهرســت  ها، منایه  هــا، یادداشــت  ها همــه در 
"پذیــرش" مــن از ســوی خواننــده )یــا در معنــا گرفــن مــن( تأثیــر دارنــد. ایــن همــه در حکــم "زمینه  هــای داللــت 

معنایــی" مــن هســتند.« )احمــدی، 1378ش، ص323(

ــده خــود  ــاعر قصی ــه ش ــی ک ــن شــعری انتخــاب می شــود،... و وقت ــه از م ــزی اســت ک ــن چی ــوان آخری عن
ــرای آن  ــی خواهــد شــد ب ــده  ی دالل ــوان چکی ــن عن ــردازد. ای ــوان می پ ــه جســتجوی عن ــان می رســاند ب ــه پای را ب
چیــزی کــه بــه گــان شــاعر مضمــون اصلــی قصیــده  ی او بــوده، یــا دغدغــه فکــری وی پیرامــون آن می چرخــد، 
پــس بنابرایــن عنــوان، تأویــل شــاعر اســت کــه مــن خــود را بــه تصویــر می کشــد.« )حســین،2007م، ص51-50(
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از آنجایــی کــه وجــود عنــوان در مــن معــارص رضوری اســت، بررســی  ها و پژوهش هــای معــارص بــه 
اســتخراج داللت هــای آن و رابطــه آن بــا مــن توجــه دارد، از ایــن رو »بــرای پژوهشــگر الزم اســت کــه بــه نقــش 
ــر مــن می باشــد، بلکــه نشــانه  ای  ــا مکمــل و دال ب ــه تنه ــرا ن ــد، زی ــان شــعری توجــه کن ــوان در تشــکیل زب عن
اســت کــه بــا مــن، رابطــه ی اتصــال و انفصــال همزمــان دارد. رابطــه  ای اتصــال بــرای اینکــه در اصــل بــرای مــن 
معیــن وضــع شــده اســت. و رابطــه ی انفصــال بــه ایــن ســبب کــه عنــوان ماننــد عالمتــی اســت کــه اصــول ذاتــی 
ــم و  ــا آن را شــکل می  دهی ــه م ــی   ک ــدی دالل ــده از رون ــد دیگــر عالمت  هــای برآم خــاص خــود را داراســت مانن

ــاوی، 1998م، ص110( ــم.« )یحی ــل می  منایی ــا آن تأوی ــوان را ب ــن و عن م

عنوان  شناســان هــر یــک بــر حســب دیــدگاه خــود عنــوان را تقســیم بنــدی کرده انــد، بــه عنــوان مثــال ژرار 
ژنــت بــرای عنــوان، بــه ســه جنبــه قائــل اســت: عنــوان،14 عنــوان فرعــی15 و بیــان نــوع.16

ولــی عنــوان اصلــی مــن، مهم تریــن قســمت در ایــن تقســیم  بندی اســت کــه همــه  ی ایــن مجموعــه زیــر 
ــن  ــه عناوی ــپس ب ــرد س ــی رشوع ک ــوان اصل ــدا از عن ــد در ابت ــوان بای ــل عن ــرای تحلی ــرار دارد. ب ــایه  ی آن ق س
فرعــی پرداختــه شــود؛ چــون عنــوان فرعــی تأویــل کننــده  ی عنــوان اصلــی اســت»ولی چیــزی کــه ثابــت می مانــد 
ــه یــک موضــوع وابســته باشــد. عنوان هــای  ــا فرعــی اســت کــه ب همــه عناویــن شــعری اعــم از اصلی)کلــی( ی
اصلــی و فرعــی نقــش خــود را در دو جهــت مخالــف ایفــا می کننــد؛ و لــی کامــل کننــده  ی هــم هســتند؛ یعنــی 
عنــوان می توانــد یــک حرکــت بــرای وصــف مــن شــعری و تفســیر و تأویــل آن باشــد، همچنیــن می توانــد خــود، 
ــوان  ــر عن ــن تعبی ــر اســاس ای ــس ب ــرد. رشوع از خــود مــن می باشــد؛ پ ــل را بگی جــای وصــف و تفســیر و تأوی

"تفســیرکننده" قصیــده و هــم زمــان "تفســیر شــده" آن اســت.« )بــدری، 2003م، ص19(

ــری وارد  ــه دیگ ــک ب ــر ی ــت ه ــه دالل ــرا ک ــد چ ــق باش ــی عمی ــد خیل ــن می توان ــوان و م ــان عن ــه می رابط
می شــود، درحالــی کــه هــر کــدام مــن خــاص خــود را دارد »بدیــن معنــی کــه عنــوان، فلســفه خــاص خــود را 
بــر پایــه معناشناســی ارتبــاط بــا مــن خــود از یــک جهــت، و چگونگــی اســتقبال دریافت  کننــدگان در دریافــت 
ــرا کــه امــروز عنــوان بخــش مهــم؛ و اصلــی  از جهــت دیگــر، داراســت، کــه بــه آن زیبایــی خــاص می دهــد. زی
اســت کــه ســاختان مــن را تکمیــل، و جلــب نظــر می  منایــد، زیــرا کــه عنــوان، کانــون نــور بخشــی در مــن ادبــی 

ــاس، 2010م، ص101( ــردد«. )هی ــوب می گ محس

»همچنیــن عنــوان همیشــه ســعی دارد تــا ذهــن خواننــده را بــه آن نقطــه  ای کــه داللــت قصیــده بــر آن متمرکز 
اســت جلــب کنــد، بنابرایــن عنــوان عــالوه بــر نقــش زیبایــی کــه دارد، داللــت متایــز دهنــده هــم دارد، و عنــوان 
می توانــد خواننــده را بــه دنیــای مــن منتقــل کنــد، بــدون اینکــه وارد محتــوای کتــاب شــود، پــس از طریــق عنــوان، 

خواننــده می توانــد، نــوع مــن، ســاخت و محتــوای آن را مشــخص کنــد.« )الغــاری، 2008م، ص99(

1-3. پرسش های پژوهش

1- در بررســی محتــوای اشــعار چگونــه می تــوان بــه رابطــه داللــت عناویــن بــا مضامیــن شــعری موجــود در 
آنهــا دســت یافــت؟

2- عوامل سیاسی، اجتاعی و فرهنگی چه تأثیری در انتخاب عناوین شعری شاعران دارد ؟

3- عناوین شعری مشابه در اشعار شاعران مورد نظر بیشر در چه مضامینی است؟

4- چه ارتباطی بین عناوین شعر و مکتب  های شعری شاعران هم عر مورد تحقیق وجود دارد؟
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1-4. فرضيه های پژوهش

1- عنــوان از مدخل  هــای مهــم در مــن شــعری بــه شــار مــی  رود و می توانــد خالصــه  ای از محتــوای مــن 
باشــد، بنابرایــن از طریــق بررســی و تحلیــل عناویــن و اســتخراج داللت هایــی کــه در آن پنهــان اســت می تــوان 

بــه رابطــه داللــت عناویــن بــا مضامیــن شــعری موجــود در آنهــا دســت یافــت.

2- شــاعر مولــود زمانــه  ی خــود اســت و شــعر شــاعر منعکــس کننــده محیــط او اســت و چــون عنــوان شــعری 
ــش  ــعار نق ــن اش ــاب عناوی ــاعر در انتخ ــی ش ــی و سیاس ــط اجتاع ــت، محی ــن اس ــر از م ــی ناپذی ــش جدای بخ

بســزایی دارد.

3- عناویــن مشــابه در شــعر شــعرای مــورد پژوهــش شــامل مضامیــن رثــا، غنــا، وصــف، سیاســی و اجتاعــی 
می باشــد.

4- درمیــان عناویــن شــاعران هــم مکتــب تشــابه قابــل اعتنــا و معنــادار وجــود دارد، همچــون عناویــن اشــعار 
شــاعران مــورد پژوهــش کــه در شــعر برخــی از آنهــا در قیــاس بــا دســته  ای دیگــر تشــابهی بیشــر وجــود دارد.

1-5. روش تحقیق

روش مــا در ایــن پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی بــا رویکــرد نشانه شناســی ساختارگراســت. داده  هــای پژوهــش، 
24 مــن شــعری از میــان اشــعار مشــابه شــش شــاعر معــارص فارســی و عربــی اســت. داللــت عناویــن ایــن اشــعار 

بــا هــم مقایســه می شــوند. مقایســه براســاس ادبیــات تطبیقــی مکتــب امریکایــی اســت.

در ایــن مکتــب روابــط مشــابه میــان ادبیات  هــای مختلــف از جملــه: انــواع تفکــر انســانی بــا تکیــه بــر پیونــد 
گونه هــای ادبــی و هــری، پی گیــری می شــود؛ پیونــدی کــه مســتلزم تداخــل تخصص  هــا و فرهنگ  هاســت. 
هــدف اصلــی ایــن بررســی، اثبــات تأثیــر و تأثــر نیســت، بلکــه دســتیابی بــه میــزان ســاختار زیبایی شــناختی و 
تجســمی مــن تطبیقــی بــا از میــان برداشــن موانــع زبانــی و تجســمی، روابــط اســتوار تاریخــی و پنهــاِن آثــار و 
متــون ادبــی مطمــح نظــر اســت. بــا ایــن حــال، میــان انــواع ادبــی، موســیقایی، غنایــی، شــعری و ادبــی و غیــر 

ــوش، 1987م، ص95( ــل منی شــود. )عل ــز قائ ــی متای ادب

ادبیــات تطبیقــی شــاخه ای از نقــد ادبــی محســوب می شــود کــه بــه کشــِف روابــط آثــار ادبــی ملت  هــای 
ــن  ــی تبیی ــات تطبیق ــش در ادبی ــور پژوه ــردازد. »مح ــا می پ ــان آنه ــل می ــف و تعام ــای مختل ــف، زبان ه مختل
جریان  هــای ادبــی جهانــی و رابطــه ی ادبیــات ملــی و میهنــی بــا آنهــا و اســتمرار ایــن رابطــه از طریــق اثرپذیــری 
ــل  ــری عوام ــا از راه اثرپذی ــد و ی ــک می کن ــی کم ــات جهان ــای ادبی ــه غن ــتا ب ــن راس ــت و در ای ــذاری اس و اثرگ

ــی خــود را فراهــم می  ســازد.« )غنیمــی هــالل، 1373ش، ص23( ــی و بالندگ پویای

هــدِف پژوهــش ایــن اســت کــه: آیــا میــان عنــوان و مــن یــک شــعر رابطــه  ای وجــود دارد یــا خیــر؟ با بررســی 
و تحلیــل عناویــن اشــعار مشــخص شــد کــه: عناویــن برخــی اشــعار بــا مــن رابطــه  ای مســتقیم دارد، در حالی  کــه 
در برخــی دیگــر، ایــن رابطــه غیرمســتقیم اســت؛ زیــرا عناویــن دســته ی دوم بیشــر منادیــن، اســتعاری یــا کنایــی 
اســت. ایــن پژوهــش می  کوشــد از طریــق بررســی و تحلیــل عنــوان و مــن اشــعار، بــه داللت هــای عنــوان دســت 
یابــد. همچنیــن ســعی دارد عناویــِن مشــابه را مقایســه کنــد تــا داللت هــای آن آشــکار شــود، و بــه ایــن ســؤال 

پاســخ دهــد کــه: آیــا داللت هــای عناویــِن مشــابه، بــا هــم ارتبــاط و اشــراکی دارنــد یــا خیــر؟

1-6. پيشينه ی تحقيق

ــژه در  ــه وي ــا و ب ــر اروپ ــر اديب، در پژوهش هــای اخی ــک اث ــوان در ی ــرد عن ــت و کارب ــاره ماهی ــق درب تحقی
فرانســه، بيشــر مــورد توجــه قــرار   گرفتــه اســت. درســال 1968م کتابــی بــا نــام »عناويــن کتاب  هــای قــرن هشــتم« 
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تأليــف فرانســوا فوريــه17 و اندریــه فونتانــا18، منتــرش شــد. ايــن كتــاب از اولــن نقدهايــی بــه شــار مــي رود کــه 
بــه بررســی عنــوان پرداختــه اســت. پــس از ایــن کتــاب بــود کــه دانشــی جديــد بــه نــام »عنوان  شناســی« شــكل 
گرفــت و دارای اصــول و نظريه  هــای خــاص خــود شــد. در ســال 1973م یعنــی حــدود پنــج ســال پــس از تأليــف 
ــود دوچــی19 منتــرش شــد.)رحيم، 2008م،  ــن مضمــون توســط کل ــا همی ــر ديگــری ب ــا، اث ــه و فونتان ــاب فوری کت
ص324( در همیــن ســال، ليوهــوک20 نیــز بــا انتشــار کتابــی بــه نــام »نشــانه ی عنــوان« از جملــه افــرادی بــود کــه 
نقشــی بــه ســزا در بنيان گــذاری دانــش عنوان  شناســی داشــته اســت. ايــن اثــر بررســی جامعــی در زمینــه  ی متــام 

)5:p ,1981 ,Hock(.ــه شــار مــی رود ــش عنوان  شناســی ب جنبه هــای دان

امــا اولــن کســی کــه دربــاره  ی مدخل  هــای مــن ســخن گفــت، مارتینــز بالتــار21 بــود کــه در کتــاب »نوشــن 
و نوشــته  ها: مشــکالت تحليــل و ارزش  هــای آموزشــی« بــه ایــن موضــوع پرداخــت. )بلعابــد، 1429ق، ص30(

ــا درگاه هــای ورود بــه مــن در  ــاره  ی مدخل  هــا ی ژرار ژنــت22 درکتــاب زمینه  هــا،23 پژوهــش جامعــی را درب
ــه  ــی ب ــگران در عنوان  شناس ــی پژوهش ــع ارجاع ــن مناب ــن و کامل تری ــزء اصلی تری ــه ج ــرد، ک ــه ک ــر ارائ ــک اث ی
حســاب مي آيــد. )رحيــم، 2008م، ص324( در حقیقــت، بــا وجــود اینکــه ســابقه بررســی عنــوان بــه قبــل از ژنــت 
باز  می گــردد، لکــن او اولــن کســی اســت کــه کتابــی کامــل دربــاره  ی رابطــه ی عنــوان و ســایر مدخل  هــای یــک 

مــن، تأليــف کــرده   اســت. )بوصبــع،2010م، ص18(

در جهــان عــرب، ســابقه  ی بررســی عنــوان بــه اواخــر قــرن بيســتم ميــالدی برمی گــردد. از جملــه ي مهم  تريــن 
تحقیقــات در ایــن زمینــه –کــه اغلــب هــم در رسزمین هــای مغــرب عربــی زبــان انجــام شــده اســت و از منابــع 

اساســی پژوهش گــران در ایــن موضــوع بــه شــار مــي رود- بــه مــوارد ذيــل می تــوان اشــاره کــرد:

الف- کتاب  ها

- العنــوان فــی الشــعر العربــی، النشــأة والتطــور )1988م( نوشــته ي محمــد عويــس، كــه در آن بــه بررســی 
تاریخچــه  ی عنــوان از آغــاز پيدايــش تــا عــر حــارض پرداختــه و ســپس عنــوان چنــد قصيــده را مــورد بررســی 

قــرار داده اســت.

- العنــوان وســيميوطيقا االتصــال األديب)1998م( بــه قلــم محمــد فكــري الجــزار، كــه عنــوان را از جنبه  هــای 
متعــدد و بــه خصــوص از لحــاظ داللــت، رابطــه   آن بــا مــن و ســیر تحــول عنــوان در دوره هــاي مختلــف مــورد 

بــرريس قــرار داده اســت.

ــه  ــاوي. نويســنده از جمل ــف رشــيد يحي ــث: دراســة يف املنجــز النــي)1998م( تألي - الشــعر العــريب الحدي
پژوهشــگراين اســت كــه يــك فصــل كامــل از كتــاب خــود را بــه موضــوع عنــوان و وجــود آن در اشــعار كالســيك 
و معــارص، نقــش عنــوان در مــن و نيــز رابطــه ي عنــوان بــا مــن اختصــاص داده و ســپس بــه ذكــر چنــد عنــوان 
شــعر از شــاعران برجســته ي عــرب از جملــه »أنشــودة املطــر« از بــدر شــاكر الســياب، »البــكاء بــن يــدي زرقــاء 
اليامــة« از أمــل دنقــل، »رباعيــات« از محمــود درويــش، »لــن أســاعد الزلــزال« از أحمــد بــركات، و نيــز عناویــن 
مجموعه هــای شــعری »طفولــة مــوت« از نــوري الجــراح، »النهــروان« از قاســم حــداد و »عشــب لــدم الورقــة« 
از أحمــد مــدن پرداختــه و در آن هــا رابطــه ي عنــوان بــا شــعر و شــعر بــا مجموعــه ي شــعري را مــورد تحليــل و 

بــرريس قــرار داده اســت.

Francois Fourier - 17

Andrie Fantana - 18

Claude Duchet - 19

Leo Hock - 20

Martins-Baltar - 21

Gerard Genette - 22

seuils  - 23
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ــه  - قــراءات يف الشــعر العــريب الحديــث)2000م( نوشــته ي خليــل املــويس. مؤلــف در فصــل ســوم كتــاب ب
موضــوع عنــوان پرداختــه اســت. بــه ايــن صــورت كــه ابتــدا بــه نشانه شــنايس و عنــوان از ديــدگاه نشانه شناســان 
اشــاره كــرده، ســپس عنــوان و مــن شــعري شــعر »منــاخ« از خليــل الحــاوي از ديــدگاه نشانه شــنايس و رابطــه ي 

عنــوان بــا مــن را تحليــل و بــرريس كــرده اســت.

- عتبــات: جــرار جينيــت مــن النــص إىل املنــاص)2003م( بــه قلــم عبــد الحــق بلعابــد كــه مدخل  هــای مــن 
ــرده  ــت بررســی ك ــدگاه ژرار ژن ــی از دی ــن ادب ــوان را در م ــای عن ــواع آن و نقش ه ــوان و ان ــه عن ــی از جمل ادب

اســت.

ــنده  ــي. نويس ــه الفيف ــته ي عبدالل ــعودية)2005م( نوش ــة الس ــة العربي ــعري يف اململك ــص الش ــة الن - حداث
قســمتي از كتــاب خــود را بــه عنــوان اختصــاص داده اســت. او در ابتــدا بــه طــور خالصــه بــه موضــوع عنــوان در 
شــعر كالســيك و نــو اشــاره كــرده، و بــراي منونــه چنــد عنــوان شــعري را از چنــد شــاعر معــارص ســعودي تحليــل 

و بــرريس كــرده اســت.

- فــی نظريــة العنــوان )2007م( تأليــف حســن خالــد حســن. مؤلــف در ابتــدا بــه نظريــه  ی عنــوان، تعريــف 
و نقــش آن در متــون ادبــی معــارص پرداختــه اســت، ســپس در فصل  هــای بعــدي کتــاب، چنــد اثــر شــعری، روايــی 
و درام را از ديــدگاه نظريــه  ی عنــوان و رابطــه ی آن بــا مــن، تحليــل و بررســی کــرده اســت. ايــن کتــاب نیــز از 

مهم  تريــن آثــار اخیــر اســت کــه در زمینــه  ی عنــوان شناســی منتــرش شــده اســت.

- إشــكالية التعبــر الشــعري كفــاءة التأويــل )2007م(، بــه قلــم محمــد صابــر عبيــد. نويســنده در ايــن كتــاب 
ــه  ــارصة آورده اســت ك ــن العن ــاذا« شــاعر عزالدي ــوان »كنعاني ــوان دي ــاره نشانه شــنايس عن ــر درب ــي مخت مبحث
بينامتنيــت عنــواِن ديــواِن منــارصة بــا عنــوان »ايليــاد« هومــر و داللــت حــايس ديــوان منــارصة را بــرريس كــرده 

اســت.

ــه كتاب  هايــي اســت كــه در قســمتي  ــز از جمل ــاب لســانيات النــص)2009م( نوشــته احمــد مــداس ني - كت
از آن، عنــوان مــورد بــرريس قــرار گرفتــه اســت. مؤلــف در ايــن كتــاب بــه عنــوان و اهميــت وجــود آن در مــن 
اديب، عناويــن شــاعرانه، بينامتنيــت ميــان عنــوان و مــن آن پرداختــه، ســپس عنــوان شــعري »قارئــة الفنجــان« نــزار 

قبــاين و مــن ايــن عنــوان، همچنیــن رابطــه ي عنــوان و مــن را بــه طــور مفصــل بــرريس و تحليــل كــرده اســت.

ــه كتاب  هايــي اســت كــه در آن مبحثــي  ــاس از جمل ــم شــكري هي ــه قل ــدة الســر ذاتيــة)2010م( ب - القصي
ــه  ــوان آورده و ب ــاره عن ــش درآمــدي درب ــدا پي ــف در ابت ــوان اختصــاص داده شــده اســت. مؤل ــه موضــوع عن ب
تحليــل عناويــن چنــد مجموعــه  ی شــعري از چنــد شــاعر و بيــان علــت عنوان گــذاري آن هــا پرداختــه اســت. ايــن 
ــش،  ــود دروي ــة« از محم ــم جــربا، »جداري ــق« از جــربا ابراهي ــدار املغل ــد از: »امل مجموعه  هــای شــعری عبارت  ان

»اإليقونــات و الكونشــرتو« از القيــس و »األم و االبــن« از إبراهيــم نراللــه.

- العالمــة الشــعرية)2010م( تأليــف محمــد صابــر عبيــد نيــز كتــايب ديگــر در ايــن زمينــه اســت. نويســنده در 
بخــي از كتــاب بــه معــريف عنــوان مــن اديب از ديــدگاه عنــوان شناســان و همچنــن بــه بــرريس عناويــن شــعري 
ــدگاه  ــوان شــعري را از دي ــد عن ــه، ســپس چن ــه ي شــعري پرداخت ــوان مجموع ــه عن ــوان شــعري ب و رابطــه ي عن

ــت. ــرده اس ــرريس ك ــل و ب ــنايس تحلي ــنايس و نشانه ش سبك  ش

- كتــاب العنــوان يف الثقافــة العربيــة)2012م( نوشــته ي محمــد بــازي. مؤلــف در ايــن كتــاب عنــوان و نقــش 
ــه  ــن ب ــرده اســت. او همچن ــرريس ك ــون اديب ب ــارص مــن مخصوصــاً نوشــته ها و مت آن را در مشــخص شــدن عن
نقــش مطلــع قصايــد در عنوان گــذاري اشــعار قديــم اشــاره، و چنــد مطلــع از قصايــد ابوالطيــب متنبــي را بــرريس 
كــرده، و در پايــان نيــز بــه تحليــل و بــرريس شــعر »البــاب تقرعــه الريــاح« بــدر شــاكر الســياب پرداختــه اســت.
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ــی  ــن پژوهش های ــه آخری ــد الشــيخ از جمل ــم حمي ــه قل ــوان يف الشــعر العراقــی الحدیــث)2013م(، ب - العن
ــوان در لغت  نامــه،  ــه تعریــف عن ــدگاه نشانه شناســی بررســی کــرده، و ب ــوان را از دی ــه شــار مــي رود کــه عن ب
اصطــالح، ســیر تحــول آن و نقــش آن در مــن پرداختــه، ســپس چنــد عنــوان شــعری از چنــد شــاعر معــارص عراقــی 
را بــا رویکــرد نشانه شناســی تحلیــل و بررســی کــرده اســت، نويســنده در فصــل آخــر کتــاب بــه رابطــه ی میــان 

عناویــن شــعری و عناویــن مجموعه  هــای شــعری پرداختــه اســت.

ب- رساله  ها و پایان  نامه  ها

-   در حــوزه ي پژوهش هــای دانشــگاهی، جميــل حمــداوی در پايان  نامــه کارشناســی ارشــد خــود »إشــكالية 
العنونــة يف الدواويــن و القصائــد الشــعرية يف األدب العــريب الحديــث و املعــارص« )1996م( روش علمــی جديــدی 
بــرای بررســی عنــوان، مطــرح کــرده اســت. ايــن تحقيــق از جامع تريــن و مهم  تريــن پژوهش هــاي عنــوان 
شناســی اســت کــه در جهــان عــرب انجــام شــده اســت. حمــداوی متخصــص رسشــناس جهــان عــرب در زمينــه ي 
»بررســی عنــوان« چنديــن مقالــه و پژوهــش در ایــن موضــوع انجــام   داده اســت. او همچنــن رســاله  ی دکــری 

خــود را در موضــوع »مقاربــة النــص املــوازی فــی روايــات بــن ســامل حميــش« در ســال )2001م( دفــاع کــرد.

ــري  ــه كارشــنايس ارشــد ديگ ــان نام ــيميائية« پای ــش: دراســة س ــود دروي ــدة يف شــعر محم ــوان القصي - »عن
اســت از جاســم محمــد خلــف« )2001م(. ایــن پایان  نامــه از مقدمــه و دو فصــل تشــکیل شــده کــه در مقدمــه بــه 
اســم و عنــوان و نيــز بررســی   عنــوان در نقــد عربــی معــارص اشــاره گردیــده اســت. در فصــل اول ایــن پایان  نامــه 
بــه ســاختار عنــوان، انــواع عنــوان و رابطــه ی میــان عناویــن شــعری محمــود درویــش پرداختــه اســت. فصــل دوم 
ــده از  ــت خوانن ــوان، دریاف ــای عن ــث نقش ه ــامل مبح ــه ش ــن ک ــی عناوی ــاره زیبایی  شناس ــه درب ــن پايان نام اي

عنــوان و بینامتنیــت میــان عناویــن و من  هــای شــعری شــاعر اســت.

ــف  ــد تألي ــنايس ارش ــه كارش ــوازي« پایان  نام ــص امل ــة يف الن ــطينية: دراس ــة الفلس ــوان يف الرواي ــة العن - »عتب
فــرج عبــد الحســیب محمــد مالکــی، )2003م( اســت. مالــي در بــاب اول بــه بنیانگــذاری عنــوان و پیدایــش آن 
ــوان،  ــان و عن ــون همس ــوان، مت ــی عن ــارص، نشانه شناس ــد مع ــوان در نق ــی، عن ــته  های عرب ــا و نوش در کتاب  ه
عنــارص عنــوان، انــواع عنــوان، نقش هــای آن پرداختــه اســت. او همچنیــن مــن همســان در رمان  هــای فلســطینی 
ــی، جــربا  ــل حبیب ــی، إمی ــای غســان کنفان ــن رمان  ه ــه عناوی ــر( پایان  نام ــاب دوم )آخ ــرده اســت. ب را بررســی ك

إبراهیــم جــربا و ســحر خلیفــة را مــورد تحلیــل و بررســی قــرار داده اســت.

- »التنــاص الراثــی فــی »حــّدث أبــو هریــره قــال...« ملحمــود املســعدی« نوشــته زهــره خالــص )2006م( از 
جملــه پایان  نامه  هایــی اســت کــه بخشــی از آن بــه عنــوان اختصــاص داده شــده و در بخــش اصــي پايان نامــه، 

عنــوان رمــان »حــّدث أبــو هریــرة قــال...« محمــود مســعدی و رابطــه ی آن بــا مــن بررســی شــده اســت.

- »العنــوان فــی النــص الشــعری الحدیــث فــی اململکــة العربیــة الســعودیة« رســاله ي دكــري حمــدان محســن 
ــورد  ــف م ــی مختل ــه در آن شــعر ســه شــاعر عربســتاين از مکتب  هــای ادب ــی، )2007م( اســت ك ــواض الحارث ع
بررســی و تحلیــل واقــع شــده اســت. از ويژگي   هــای مهــم ايــن رســاله ایــن اســت کــه شــاعران چگونــه عناویــن 
شعرشــان را انتخــاب می کننــد. زیــرا کــه شــاعران کالســیک، رومانتیــک و مــدرن در انتخــاب عناویــن اشــعار خــود 
باهــم تفــاوت دارنــد، همچنیــن فصــل اول ایــن رســاله بــه مفهــوم عنــوان در لغــت نامه هــا و نقــش آن در نقــد 
معــارص می پــردازد، امــا فصــل آخــر رســاله ســعی دارد تــا نقــش عنــوان را از دیــدگاه معناشناســی و هرمنوتیــک 

آشــکار و در پایــان بینامتنیــت در عنــوان و مــن ادبــی را بررســی کنــد.

- »العنونــة و العالمــة النقدیــة فــی الــراث« رســاله ي دكــري نوشــته ي حلیمــة الســعدیة، )2010م( اســت. در 
ایــن رســاله ســعی بــرآن اســت تــا رابطــه ی عنــوان بــا ســاختان مــن در نقــد عربــی قدیــم بــر اســاس نظریــه  ی 
ــوان  ــه عن ــبع ب ــات س ــای معلق ــه مطلع  ه ــود و ب ــن مي ش ــپس وارد م ــود س ــی ش ــل و بررس ــی تحلی نشانه شناس
پدیــده  ای کــه جــای عنــوان را پــر می کنــد، می پــردازد. ايــن پژوهــش همچنیــن عنــوان و ارزش زیبایی شناســيك 
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آن در نقــد عربــی قدیــم را از طریــق مفهــوم تداخــل متــون )عنــوان و مــن( بررســی كــرده اســت. فصــل آخــر 
رســاله دربــاره داللــت عنــوان و نقــش آن در متــون ادبــی و رابطــه ی عنــوان بــا توقــع خواننــده از محتــوای مــن 

و چیــزی کــه مــن بــه خواننــده ابــالغ می کنــد، اســت.

ــوان ديگــري از  ــة«، عن ــة تحلیلی ــة: دراســة نقدی ــف األدبی ــد الرحمــن منی ــص املــوازی فــی أعــال عب - »الن
ــده  ــدی،)2010م( اســت. نگارن ــار دردی ــد الجب ــه و نوشــته ي محمــد رشــدی عب ــن زمين ــري در اي رســاله هاي دك
ایــن رســاله بــه مــن همســان در ادب عبــد الرحمــن منیــف می پــردازد، او همچنیــن بخــي از رســاله ي خــود را 
بــه بررســی  ها ونقدهایــی کــه دربــاره ی آثــار ادبــی منیــف نوشــته شــده، اختصــاص داده اســت، ســپس عنــوان را 
از دیــدگاه نشانه شناســی تحلیــل و بررســی كــرده اســت. از ايــن جهــت می تــوان گفــت کــه ایــن اولیــن رســاله 
ــار فصــل  ــارم( از چه ــردازد. در دو فصــل رساله)ســوم و چه ــی می پ ــت مدخل  هــای مــن ادب ــه دالل ــه ب اســت ک
ايــن رســاله، تقدیــم مــن ادبــی، نــوع خــط، رنــگ حــروف، مقدمــه هــا، عکس  هــا و نقش هــای داخــل کتــاب و 

رابطــه ی آن بــا مــن، مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ج- مقاالت

-»النــص املــوازی فــی الروايــة، اســراتيجية العنــوان« تأليــف دکــر شــعيب حليفــی )1996م( نيــز از مهم  تريــن 
مقاالتــی اســت کــه در آن عنــوان، تاريــخ و ســاختار آن بــه شــکل علمــی مــورد توجــه دقيــق قــرار گرفتــه اســت.

ــگر در آن  ــه پژوهش ــت ك ــااليت اس ــه مق ــداوي )1997م( از جمل ــل حم ــة« جمي ــيميوطيقا و العنون - »الس
نشانه شــنايس را در مكتــب آمريكايــي، فرانســوي، رويس و ايتاليايــي بــه طــور مفصــل بــرريس كــرده، ســپس توجــه 

ــرده اســت. ــر ك ــواع آن را ذك ــن اديب، نقش هــا و ان ــت وجــود آن در م ــوان، اهمي ــه عن نشانه شناســان ب

ــه بــه  - »العــن والعتبــة مقاربــة لشــعرية العنونــة عــن الــربدوين« )2002م(، نوشــته ي عــي حــداد. ايــن مقال
تعریــف عنــوان از جنبه  هــای مختلــف و نقــش شــعر نــو در پیدایــش آن می پــردازد. همچنیــن بــه عنوان گــذاری در 
اشــعار کالســیک و مــدرن اشــاره می کنــد. و درپایــان 12 عنــوان مجموعــه  ی شــعری از اشــعار بردونــی را تحلیــل و 
بررســی می کنــد کــه شــامل ســبک بردونــی در عنوان گــذاری و تحــول و پیرشفــت عناویــن در اشــعارش می شــود.

- مقالــه ي »شــعرية العنــوان يف الخطــاب الشــعري املعــارص: شــعر الرشقيــه أمنوذجــاً« )متــوز 2005م(، بــه قلــم 
اميــن ابراهيــم تعيلــب، نيــز بــه تعريــف عنــوان در مــن اديب مي پــردازد، و رابطــه ي ميــان عنــوان و مــن اديب را 
توضیــح مي دهــد، ســپس عناويــن چنديــن شــعر از چنديــن شــاعر از اســتان رشقيــه در مــر در زمينــه ي زيبايــي 

شــنايس را بــرريس و تحليــل مي كنــد.

- »النــص املــوازي يف روايــة »البــكاء عــي األطــالل« دراســة يف العنــوان الرئيــس و العناويــن الفرعيــة« 
)2002/10/26 م( نوشــته ي عــادل األســطة اســت. پژوهش گــر در ايــن مقالــه عنــوان اصــي رمــان »البــكاء عــي 

ــرده اســت. ــل ك ــرريس و تحلي ــان را ب ــن رم ــي اي ــن فرع ــن عناوي ــب  هلســا، همچن األطــالل« غال

ــه  ــمت اول مقال ــدری، )2003م(. قس ــان ب ــف عث ــث« تألی ــی الحدی ــعر العرب ــی الش ــوان ف ــة العن -»وظیف
دربــاره  ی نقــش عنــوان و اهمیــت آن در ســاخت قصیــده  ی عربــی معــارص اســت، امــا قســمت دوم، عنــوان چنــد 
قصیــده از شــاعران مختلــف معــارص را نقــد و بررســی و بــا هــم مقایســه كــرده اســت، بــا ایــن همــه ایــن بررســی 

تطبیقــی عمیــق نبــوده و فقــط نویســنده بــه چنــد نقطــه مشــابه در اشــعار مــورد نظــر اشــاره منــوده اســت.

ــل  ــاين« )19-20 ابري ــزار قب ــون« للشــاعر ن ــدة »املهرول ــة يف قصي ــوان و اســراتيجية املفارق - »ســيميائية العن
2004(، تاويــرت بشــر در ايــن مقالــه نشانه شــنايِس عنــوان و رابطــه ي عنــوان بــا بندهــاي مــن شــعري را بــرريس 
كــرده اســت، زيــرا بــه نظــر وي داللت هايــي كــه بندهــاي شــعر بــه خواننــده منعكــس مي كننــد، بــه داللت هــاي 
ــاين، و  ــزار قب ــون« ن ــعري »املهرول ــن ش ــي در م ــوان و تناقض  گوي ــن عن ــت، او همچن ــته اس ــي وابس ــوان اص عن

رابطــه ي هــر دو بــا هــم را تحليــل و بــرريس مي كنــد.
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- »عتبــة العنــوان يف روايــة إليــاس خــوري »يالــو«« )2005/12/10م(، بــه قلــم أمــل أحمــد عبداللطيــف أبــو 
ــی اشــاره  ــرای مــن ادب ــوان ب ــت عن ــوان و اهمی ــت در بررســی  های عن ــه نقــش ژرار ژن ــق ب ــن تحقی ــش. اي حني
ــی،  ــاظ زبان ــن را از لح ــا م ــوان ب ــه ی عن ــوری و رابط ــاس خ ــو« إلی ــان »یال ــوان رم ــت عن ــپس دالل ــد. س می کن

ــد. ــی می کن ــل و بررس ــی تحلی ــاختاری و دالل س

ــد  ــا« )2005م(، خال ــر منوذج ــا تام ــارش« لزكري ــوم الع ــور يف الي ــة »النم ــوة و الدالل ــوان: الق ــيمياء العن - »س
حســن حســن، ايــن مقالــه ســعي دارد تــا ســاختار عنــوان در مــن اديب را بــرريس كنــد، همچنــن بــه رابطــه ي آن 
ــردازد. در  ــود- می پ ــرد و از آن رشوع مي ش ــكل مي گ ــن از آن ش ــه م ــايس –ك ــته ي اس ــوان هس ــه عن ــن ب ــا م ب
ــا تامــر را مــورد بــرريس قــرار  بخــش تحليــل نيــز نشانه شــنايس عنــوان داســتان »النمــور يف الیــوم العــارش« زكري

داده اســت.

ــا  ــه ب ــر/ 2005 م( نوشــته نعيمــه فرطــاس اســت ك ــد الطاهــر و طــار« )5/ اكتوب ــة عن - »ســيميائية العنون
ــويل الطاهــر يعــود إيل  ــوان اصــي رمــان »ال ــي، نشانه شــنايس عن ــوان آغــاز شــده، و در بخــش تحلي تعريــف عن
مقامــه الــزيك« مــورد بــرريس و تحليــل قــرار گرفتــه، ســپس عناويــن فرعــي و رابطــه ي آن بــا عنــوان اصــي رمــان 

بــرريس شــده اســت.

ــن  ــل حمــداوي، ای ــم پژوهشــگر جمي ــه قل ــة« )31/جــوالي/2006م(، ب ــة العربي ــوان يف الرواي - »صــورة العن
تحقیــق بــه تعریــف عنــوان و پیدایــش آن در تحقیقــات اروپایــی و عربــی و نقش هــای آن در مــن پرداختــه و 
ســپس داللــت عنــوان چنــد رمــان عربــی را بــه طــور خالصــه بررســی كــرده و نيــز بــه ســبک بررســی عنــوان در 

چنــد نکتــه اشــاره كــرده اســت.

-»إشــكالية مقاربــة النــص املــوازي و تعــدد قراءتــه: عتبــة العنــوان منوذجــاً« نوشــته محمــد التونــي جكيــب 
ــد  ــوان را در چن ــپس عن ــد، س ــف می کن ــوان را تعری ــدا عن ــنده در ابت ــه نويس ــن مقال )2006م/ 1427ق(. در اي
زمینــه، و از ابعــاد مختلــف بررســی کــرده، همچنیــن بــه انــواع عنــوان و اهمیــت آن در شــناخت مضمــون مــن 

پرداختــه اســت.

- »اللغــة- الكتابــة واســراتيجية العنونــة« )2006م(، خالــد حســن حســن. ايــن تحقیــق بــه جایــگاه عنــوان 
بــرای نوشــته ها و پیدایــش بررســی  های عنــوان در نقــد معــارص اشــاره می کنــد. پــس از آن ســیر تحــول 
عنوان گــذاری در نوشــته  ها و نقــش زبــان در عنوان گــذاری را بررســی كــرده و نيــز بــه نقــش عنــوان بــرای اشــاره 

بــه محتــوای مــن پرداختــه اســت.

ــي عــوده برهومــه. موضــوع ايــن پژوهــش، عنــوان  - »ســيمياء العنــوان يف الــدرس اللغــوي« )2007م(، عي
ــات  ــه برخــي موضوع ــن ب ــه همچن ــن مقال ــدگاه نشانه شــنايس اســت. در اي در برريس هــاي زبان شــنايس و از دي
نشانه شــنايس اشــاره شــده و نيــز عنــوان از ديــدگاه پراگاتيســم مــورد تحليــل قــرار گرفتــه كــه شــامل عناويــن 
ــرريس  ــل و ب ــنايس تحلي ــرد نشانه ش ــا رويك ــود و آن را ب ــو و رصف مي ش ــی و نح ــت، زبان شناس ــاي لغ فرهنگ ه

كــرده اســت.

- »ســيميائية العنــوان يف روايــة اســتوكهومل، ذلــك الحلــم الهــارب« )2007/6/11 م(، عبدالقــادر رحيــم. ايــن 
مقالــه در ابتــدا بــه تعريــف عنــوان از ديــدگاه نشانه شــنايس و عنوان  شناســان غــريب و عــريب مي پــردازد. همچنــن 
ــدگاه نشانه شــنايس و در زمينه هــاي  ــري را از دي ــم الهــارب« نوشــته محمــد الجزائ ــك الحل رمــان »اســتوكهومل ذل

آواشــنايس، رصيف و نحــوي مــورد تحليــل و بــرريس قــرار مي دهــد.

ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــن مقال ــر/2008م(، نوشــته ي نافــع حــاد محمــد. اي ــوان الشــعري« )2/يناي ــاح العن - »انفت
اهميــت عنــوان در مــن اديب معــارص و ســر تحــول آن رشوع مي كنــد، ســپس نشانه شــنايس عناويــن مفــرد نكــره 
و معرفــه، موصــوف، اضافــه و عطــف، مثنــي و جمــع، اســتفهامي و عناوينــي كــه از يــك جملــه تشــكيل مي شــوند 

و نيــز رابطــه ي آن هــا بــا مــن را تحليــل و بــرريس مي كنــد.
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- رحيــم عبدالقــادر در مقالــه »وظائــف العنــوان يف شــعر مصطفــي محمــد الغــاري« )2008م(، ابتــدا بــه 
تعريــف عنــوان و اهتــام نشانه شناســان بــه عنــوان و بــرريس آن پرداختــه. ســپس بــه بــرريس نقش هــاي عنــوان 
در مــن اديب اشــاره كــرده، و در بخــش آخــر مقالــه نيــز نقش هــاي عناويــن در شــعر مصطفــي محمــد الغــاري 

را مــورد بــرريس قــرار داده اســت.

- »عتبــات الولــوج إيل أســاليب النــص الشــعري الحديــث« )2008( نوشــته محمــد األمــن شــيخه اســت كــه 
پژوهش گــر در ايــن مقالــه بــه متــون اديب معــارص پرداختــه اســت. او بيشــر بــه مدخل هــاي مــن در تحليــل و 
نقــد متــون اديب معــارص اهميــت داده، و بــه ســاده  ترين روش  هــاي بــرريس مدخل هــاي مــن اشــاره كــرده اســت.

-»العنــوان فــی النــص اإلبداعــی: أهمیتــه وأنواعــه« عبدالقــادر رحیــم، )2008م( نگارنــده پژوهــش خــود را 
بــا تعریــف عنــوان رشوع کــرده، ســپس بــه اهمیــت وجــود آن در مــن ادبــی و نقــش و انــواع آن پرداختــه اســت.

- »مقاربــة العنــوان يف النــص األديب« )2009م(، جميــل حمــداوي. ايــن پژوهــش بــه مفهــوم عنــوان و پیدایــش 
آن در نقــد اروپایــی و عربــی معــارص و نقــش آن اشــاره می کنــد، همچنیــن بــه انــواع عنــوان در رمــان عربــی و 

ســبک بررســی آن می پــردازد، و درپایــان ســیر تحــول عنــوان را در رمــان عربــی بررســی می کنــد.

- »داللــت العنــوان يف الروايــة الفلســطينية« )2009/12/22 م(، بــه قلــم نذيــر جعفــر، ايــن بــرريس بــا اشــاره 
بــه عنــوان و جايــگاه عنــوان در برريس هــاي نقــد فلســطيني؛ بــه بــرريس عناويــن رمان هــاي فلســطيني از لحــاظ 
ســر تحــول ســاختار عناويــن در دوره هــاي قبــل از روز نكبــت، بعــد از روز نكبــت و شكســت خــوردن عرب هــا 
و آغــاز مبــارزه مســلحانه در فلســطن، مي پــردازد، و در پايــان زيبايي  شــنايس مدخل  هــای رمــان »أنــن القصــب« 

نوشــته حســن حميــد را تحليــل مي كنــد.

- »تقنيــة العنونــة يف »انعكاســات امــرأة« إلينــاس البــدران« )2009/11/24 م(، ثائــر العذری، در ابتداي اين جســتار، 
نويســنده بــه اهميــت عنــوان و پيدايــش آن در پژوهش هــاي نقــد معــارص مي پــردازد، همچنــن اهميــت آن را در مــن 
اديب ذكــر مي كنــد. ســپس عنــوان خارجــي مجموعــه ي داســتان »انعكاســات امــرأة« نوشــته إينــاس البــدران و عناويــن 
داســتان  هاي ايــن مجموعــه )عناويــن داخــي( و رابطــه ي عنــوان خارجــي بــا ايــن عناويــن را تحليــل و بــرريس مي كنــد.

- »ســيميائية العنــوان يف شــعر يحیــي الســاوي مجموعــة )قليلــك... الكثرهــن( أمنوذجــاً« )2009م(، نوشــته ي 
جاســم خلــف اليــاس. ايــن تحقيــق بــا نقــش ناقــدان غــريب درپژوهش هــاي عنــوان آغــاز مي شــود، و بــه رابطــه ي 
ميــان عنــوان و مــن اشــاره مي كنــد، ســپس عنــوان مجموعــه ي شــعري »قليلــك... الكثرهــن« و رابطــه ي آن بــا 

متــون شــعري ايــن مجموعــه را تحليــل و بــرريس مي كنــد.

- ســعيد األيــويب در مقالــه »عتبــات النــص يف ديــوان »آدم الذي...«للشــاعرة حبيبــة الصــويف« )2009-2010م( 
در ابتــدا بــا اشــاره بــه عنــوان در پژوهش هــاي معــارص، رابطــه ي ميــان اثــر اديب و عنــوان را مــورد واكاوي قــرار 
ــم و مقدمــه ي  ــه تقدي ــه صــويف از جمل ــل، مدخل هــاي مــن شــعري شــاعر حبيب داده اســت. او در بخــش تحلي

ديــوان را تحليــل و بــرريس منــوده اســت.

- »ســيميائية العنــوان يف مرسحيــة »مســافر ليــل« لصــالح عبدالصبــور« )2010/8/18 م(، حمــود بــن العــريب 
در ايــن تحقيــق نقــش رويكــرد نشانه شــنايس و اهميــت عنــوان در مــن اديب را بررســی كــرده اســت. او همچنــن 
بــه نقش هــاي عنــوان اشــاره منــوده و در بخــش تحليــل نيــز بــه بــرريس و تحليــل نشانه شــنايس عنــوان منايشــنامه 

»مســافر ليــل« شــاعر صــالح عبــد الصبــور و رابطــه ي آن بــا مــن پرداختــه اســت.

- »النــص املــوازي قــراءة يف عناويــن روايــات عبدالحميــد بــن هدوقــه« )2010م(، عثــان رواق نويســنده ي 
ايــن مقالــه در ابتــدا بــه تعريــف متــون همســان )عنــوان، عنــوان فرعــي، عنــوان داخــي...( در اثــر اديب مي پــردازد 
كــه بــه نظــر وي عنــوان اثــر اديب از مهم  تريــن متــون همســان به شــار مــي رود. وي در بخــش تحليــل، داللــِت 

عناويــن در رمان هــاي بــن هدوقــه و رابطــه ي عنــوان بــا مــن را تحليــل مي كنــد.
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- »العنــوان يف الشــعر العراقــي: أمناطــه و وظائفــه«  )2010م(، ضيــاء رايض الثامــري. ايــن مقالــه ســعي دارد 
تــا عنــوان را از ديــدگاه عنوان  شناســان معــريف كنــد. ثامــري در مبحــث اول مقالــه عناويــن مجموعه هــاي شــعري 
ــد، و در  ــرريس مي كن ــل و ب ــايت را تحلي ــة و البي ــياب، املالئك ــد س ــي مانن ــگام عراق ــاعران پيش ــاعر از ش ــد ش چن
مبحــث دوم نيــز برخــي عناويــن شــعري شــاعران مــورد بحــث و رابطــه ي عنــوان بــا مــن را مــورد بــرريس قــرار 

ــردازد. ــوان در مــن می پ ــه نقــش عن ــز ب ــه ني مي دهــد. مبحــث ســوم ايــن مقال

- »وقفــة مــع العنــوان و دالالتــه يف أدب الســبعاوي«، يب نــام، )2010م(، ايــن مقالــه بــه اهميــت عنــوان از 
ــم  ــار عبدالكري ــعري از آث ــه ي ش ــان و مجموع ــد رم ــوان چن ــد، و عن ــاره مي كن ــنايس اش ــب سبك  ش ــدگاه مكت دي

الســبعاوي را- بــه طــور خالصــه – مــورد بــرريس قــرار داده اســت.

ــا  ــه قصــد دارد ت ــن مقال ــر. اي ــز القنيع ــي« )2010م(، حســناء عبدالعزي ــازي القصيب ــة يف شــعر غ - »العنون
عناويــن اشــعار و مجموعه هــاي شــعري غــازي القصيبــي را تحليــل كنــد. او در ابتــدا عنــوان را تعريــف مي كنــد، 

ســپس ســاختار عناويــن، داللــت عناويــن مركــب و هنجارگريــزي آن را تحليــل و بــرريس مي كنــد.

- »ســيميائية العنــوان يف روايــات محمــد جربيــل: »األســوار، حكايــة الفصــول األربعــة، حكايــات و هوامــش 
ــوان و  ــا تعريــف عن ــي. پژوهشــگر بحــث خــود را ب ــم رحــاين ع ــه قل ــي«« )2010/4/28 م(، ب ــاة املبت مــن حي
اهميــت آن بــراي مــن اديب رشوع كــرده اســت. وي بــراي بــرريس عنــوان چهــار نكتــه در نظــر گرفتــه اســت كــه 
عبارتنــد از: 1- ســاختار عنــوان، 2- داللــت عنــوان، 3- نقــش عنــوان، 4- بــرريس اســلوب مــن: ژرف ســاخت و رو 
ســاخت. در بخــش بــرريس نشانه شــنايس عنــوان؛ نيــز وي بــه تحليــل و بــرريس عناويــن رمان هــاي محمــد جربيــل 
»األســوار، الفصــول األربعــة، حكايــات و هوامــش مــن حيــاة املبتــي« و رابطــه ي آن بــا مــن رمــان پرداختــه اســت.

ــه  ــم حفيظ ــه قل ــراب« )2010/6/31 م( ب ــة غ ــة حكاي ــوان رواي ــة عن ــة: مقارب ــات النصي ــيميائية العتب - »س
ــه  ــنايس پرداخت ــه ي نشانه ش ــوان در زمين ــرريس عن ــه ب ــه ب ــن مقال ــري اي ــوب نظ ــگر در چارچ ــع، پژوهش بوصب
اســت. بــه نظــر بوصبــع رويكــرد نشانه شــنايس مناســب  ترين رويكــردي بــراي تحليــل و بــرريس عنــوان بــه شــار 
ــرار  ــرريس ق ــورد ب ــوان، نقش هــاي آن م ــف عن ــواع و اقســام آن، تعري ــن اديب، ان ــی  رود، ســپس مدخل  هــاي م م
ــا رويكــرد  ــازي را ب ــن الت ــة غــراب« عزالدي ــان »حكاي ــوان و مــن رم ــل، پژوهشــگر عن ــه، و در بخــش تحلی گرفت

ــرده اســت. ــل ك ــرريس و تحلي ــن را ب ــوان و م ــه ي عن ــنايس و رابط نشانه ش

ــا  ــوان ب ــرريس عن ــا ب ــاء« )2010/6/31 م(، بشــر كركــب بحــث را ب ــوان: قــراءة يف ضحكــة زرق - »شــعر العن
ــن  ــاء« عزالدي ــه زرق ــان »ضحك ــه رم ــپس خالص ــد، س ــت رشوع مي كن ــدگاه ژراد ژن ــنايس از دي ــرد نشانه ش رويك

ــد. ــرريس مي كن ــه طــور مفصــل ب ــن فرعــي را ب ــان و عناوي ــن رم ــوان اصــي اي ــازي را مــی  آورد، و عن الت

- »داللــت العناويــن يف روايــة مغــارات« )2010/6/31 م( نوشــته مــراد طــاوش كــه نويســنده در ايــن مقالــه 
عنــوان اصــي رمــان »مغــارات« عزالديــن التــازي بــا مــن آن بــرريس و تحليــل كــرده و بــه نقش هــاي عنــوان در 

ايــن رمــان پرداختــه اســت.

- »شــعرية العنونــة: عــز الديــن املنــارصة منوذجــاً« )2011م(، از حيــدر محمــد جــال ســيد احمــد از ديگــر 
ــد، ســپس عناويــن را  ــوان را تعريــف مي كن ــه عن ــداي ايــن مقال مقــاالت در ايــن حــوزه اســت. نويســنده در ابت
از لحــاظ داللــت بــه دو قســمت تقســيم مي كنــد: 1- عناويــن رصيــح: شــامل عناوينــي مي شــود كــه بــه طــور 
مســتقيم بــه مضمــون مــن اشــاره مي كننــد كــه نــام مكان هــاي فلســطيني، عــريب و غــر عــريب و همچنــن نــام  
ــه  ــه ب ــود ك ــي مي ش ــامل عناوين ــه: ش ــن هنجارگريزان ــود، 2- عناوي ــامل مي ش ــاعر را ش ــن ش ــخاص در عناوي اش
طــور غــر مســتقيم بــه مضمــون مــن اشــاره مي كنــد. ماننــد عناويــن اســتعاري، داســتاين و داليل، و در پايــان بــه 
ســبك عنوان گــذاري در شــعر منــارصه اشــاره مي كنــد كــه از ديــدگاه نويســنده بيشــر عناويــن اشــعار شــاعر از 
جمــالت اســمي تشــكيل مي شــود. او همچنــن عناويــن مفــرد، مركــب، تكــرار در عناويــن و عناويــن عاميانــه را 

ــد. ــرريس مي كن در شــعر شــاعر ب
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- »ســيميوطيقا العنــوان يف مجموعــة املدفــع األصفــر« )2011م(، نوشــته ي حفيظــه صالــح الشــيخ. ايــن مقالــه 
بــه اهميــت عنــوان در شــعر معــارص اشــاره مي كنــد، و بــه تعريــف عنــوان و نقش هــاي آن مي پــردازد، ســپس 
مجموعــه داســتان هاي »املدفــع االصفــر« زيــد مطيــع دمــاج، و رابطــه ي ميــان عنــوان اصــي و عناويــن فرعــي ايــن 
مجموعــه را بــرريس مي كنــد كــه عنــوان اصــي، هــان عنــوان فرعــِي يــي از داســتان هاي ايــن مجموعــه اســت، 
بنابرايــن، نويســنده رابطــه ميــان عنــوان اصــي و عنــوان فرعــي، و ميــان عنــوان فرعــي داســتان »املدفــع االصفــر« 

و مــن آن را تحليــل و بــرريس مي كنــد.

ــا تعریــف عنــوان در لغــت و اصطــالح  - »العنــوان األديب« )2011/6/8م(، العــريب مصابيــح. ايــن پژوهــش ب
رشوع می شــود. ســپس رشــد و پیدایــش عنــوان در کتاب  هــا و نوشــته  ها را بررســی می کنــد. همچنیــن بــه 

ــد. ــاره می کن ــته  ها اش ــا و نوش ــرای کتاب  ه ــوان ب ــش عن ــی در پیدای ــای دین ــتین کتاب  ه نخس

-»داللــت العنــوان يف شــعر نــازك املالئكــة« )2013م(، ســامل املعــوش. مقالــه بــا مفهــوم عنــوان در مــن شــعري 
و تعريــف آن رشوع مي  شــود. ســپس بــه انــواع عناويــن در اشــعار املالئكــة مــي پــردازد، وآن را تحليــل وبــرريس 

مي  كنــد.

همچنن از جمله مقاالتی که فقط به عنوان اشاره کرده است به موارد زير مي توان اشاره  كرد:

ــم مصطفــی محمــد أحمــد الصــاوی، مقاله»مجازفــات  ــه قل ــی النهــار« ب ــدة فاجأن ــه »قــراءة فــی قصی مقال
ــث«« نوشــته ي  ــم و الحدی ــی القدی ــخ املغرب ــن التاری ــل و مهمــش م ــا هــو مهم ــی م ــة ضــوء عل البیزنطی«بقع
عبداملجیــد بــن البحــری، مقالــه »أســلوبیة الروایــة فــی »الرهینة««نوشــته ي طــه حســین الحرضمــی، مقاله»تأنیــث 
ــر  ــة التوت ــه »بنی ــات، مقال ــرب فریح ــم ج ــوان« از مری ــه رض ــعر عبدالل ــی ش ــة ف ــی: دراس ــن األنث ــکان و متکی امل
فــی قصیــدة »عنــب الرمــاد« للشــاعرة ربیعــة جلطــی« بــه قلــم آقطــی نــوال، مقالــه »بنیــة الــرسد فــی روایــة 
ــه »وجــوه فــی  ــزال: االســم/ الصفــة و الشــبیه املختفــی، مقاربــة ســیمیائیة« نوشــته ي حســین فیاللــی، مقال الزل
املــاء الســاخن: دراســة ســیمیائیة« بــه قلــم عبداللــه تایــه، مقالــه »قــراءة فــی ضــوء املفاتیــح الســیمیائیة لروایــة 
الــالز للطاهــر و طــار« نوشــته ي رحانــی علــی و زینــب خــرضاوی، و مقالــه »مرسحیــة »أهــل الکهــف« لتوفیــق 

ــة ســیمیائیة« نوشــته ي شــلوای عــار. الحکیــم: مقارب

ــا در  ــوان نوشــته شــده اســت، ام ــاره  ی عن ــه و پايان  نامــه درب ــاب و مقال ــی ده  هــا کت ــان عرب اگرچــه در زب
حــوزه زبــان و ادب فارســی می تــوان گفــت کــه پژوهــش مســتقلی در ایــن زمینــه انجــام نشــده اســت، و فقــط 
در یــک ســایت اینرنتــی دربــاره  ی نشانه شناســی عنــوان بنــدی فیلــم ســخرانی دکــر نجومیــان در یــک صفحــه 

ذکــر شــده اســت.

ــا از  ــی از آن  ه ــه بعض ــت ک ــده اس ــته ش ــی نوش ــر فارس ــن اث ــی، چندی ــه    ی   نشانه شناس ــاره  ی نظری ــا درب ام
ــه عنــوان »تأویــل  ــه ب زبان  هــای خارجــی ترجمــه شــده اســت. در مــورد نشانه شناســی ســاختارگرایی یــک مقال
ــه حســین  ــر علیرضــا انوشــیروانی اســت، و مقال ــث« اث نشانه شــناختی ســاختارگرای شعر«زمســتان« اخــوان ثال
پاینــده بــه عنــوان »نقــد شــعر »آی آدم  هــا« رسوده نیــا یوشــیج از منظــر نشانه شناســی« اســت کــه شــعر آی 
آدم  هــا را از دیــدگاه نشانه شناســی بحــث و بررســی كــرده اســت. همچنیــن مقالــه »کاربــرد نظریــه نشانه شناســی 
ــه پژوهش هــای زبان  شــناختی در  ــو، مجل ــا« نوشــته علیرضــا نبی  ل ــوس نی ــل شــعر ققن ــر در تحلی ــکل ریفات مای
ــر  ــر شــعر »ای مــرز پ ــر ب ــکل ریفات ــه  ی مای ــه »نشانه شناســی شــعر؛ کاربســت نظری زبان  هــای خارجــی، و مقال
گهــر« فــروغ فرخــزاد«، فصلنامــه پژوهش هــای زبــان وادبیــات تطبیقــی، نیــز از جملــه پژوهش هایــی اســت کــه 
در زمینــه  ی نشانه شناســی نوشــته شــده کــه بجــز ایــن پژوهش هــا چندیــن مقالــه و کتــاب یــا بخشــی از کتــاب 

متــون ادبــی بــا رویکــرد نشانه شناســی تحلیــل و بررســی شــده اســت.
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1-7. هدف های پژوهش

هــدف از ایــن تحقیــق آن اســت کــه میــان عنــوان و شــعر و مــن شــعر چــه رابطــه  ای وجــود دارد و چــه 
ــور  ــن منظ ــه همی ــود دارد. ب ــعری وج ــن ش ــی و م ــی و عرب ــابه در دو ادب فارس ــن مش ــان عناوی ــه  ای می رابط
اشــعار چندتــن از شــاعران برجســته فارســی و عربــی مــورد بررســی و مقایســه قــرار می گیــرد. و شــاعران فارســی: 
ــده  ــان برگزی ــن اشعارش ــعار و عناوی ــبک اش ــاوت س ــت تف ــه عل ــه ب ــتند ک ــا هس ــفیعی کدکنی و نی ــاملو، ش ش
شــده  اند تــا تحــول و پیرشفــت عناویــن شــعری در شــعر معــارص فارســی بررســی گردنــد و بــا عناویــن اشــعار ســه 
شــاعر عربــی مقایســه شــوند. امــا شــاعران عــرب: درویــش شــاعر فلســطینی، مقالــح شــاعر یمنــی و ســیاب شــاعر 
ــی شــبیه هــم  ــا حــدی در کشــورهای مختلــف عرب ــه ت ــی، اجتاعــی و سیاســی ک ــط دین عراقــی هســتند. محی
می باشــد، باعــث شــد تــا ایــن چنــد شــاعر از چنــد کشــور انتخــاب شــوند. بنابرایــن عناویــن شــعری ایــن شــاعران 
ــل  ــا تحلی ــن پژوهــش ب ــن مشــابه انتخــاب می گــردد. در ای ــر حســب تشــابه مضمــون آن دســته بندی و عناوی ب
عناویــن ایــن اشــعار در پــی آن هســتیم کــه آیــا محتــوای عناویــن اشــعار بــا مضامیــن آنهــا تــا چــه انــدازه ارتبــاط 

دارد؟ و در ادامــه محتــوای عناویــن اشــعار شــش شــاعر مــورد نظــر مقایســه و تحلیــل می گــردد.

همچنیــن ســعی شــده، تــا ســیر تحــول عنــوان در شــعر فارســی و عربــی از آغــاز تــا آمــروز، و اهمیــت وجــود 
آن در مــن ادبــی بررســی و تحلیــل شــود.

1-8. رضورت انجام تحقیق

ــداد  ــی قلم ــوان" در دو ادب فارســی وعرب ــت عن ــی "دالل ــد تطبیق ــاز نق ــه س ــد زمین ــن پژوهــش می توان ای
ــردد. ــوب می گ ــه محس ــن زمین ــن گام در ای ــود و اولی ش

1-9. جنبه ی نوآوری تحقیق

از آنجــا کــه در زمینــه داللــت عنــوان در شــعر فارســی کمــر بررســی شــده اســت و تــا کنــون در تحقیقــات 
ادبــی فارســی آثــری مســتقل – اعــم از کتــاب، پایــان نامــه و مقالــه وجــود نــدارد کــه بــه جنبه هــای ایــن موضــوع 
پرداختــه باشــد و اغلــب مطالعــات در ایــن زمینــه در تحقیقــات ادبــی عربــی صــورت پذیرفتــه اســت، ایــن تحقیق 

کــه بــه صــورت تطبیقــی انجــام خواهــد گرفــت در حــد خــود اولیــن گام در ایــن زمینــه محســوب می گــردد.

1-10. ساختار پژوهش

این پژوهش از شش فصل تشکیل شده است:

ــای  ــق، هدف ه ــای تحقی ــؤال ها وفرضیه ه ــق، س ــینه  ی تحقی ــش، پیش ــأله پژوه ــان مس ــت بی ــل نخس فص
پژوهــش، روش تحقیــق، رضورت انجــام تحقیــق، جنبــه  ی نــوآوری پژوهــش را شــامل اســت. فصــل دوم دربــاره  ی 
بررســی ســیر تحــول عنــوان در شــعر فارســی و عربــی از آغــاز تــا امــروز و نقــش و اهمیــت وجــود عنــوان در 
ــا معرفــی نشانه شناســی از منظــر ســاختارگرایی اســت. در فصــل ســوم بــه زندگــی نامــه شــاعران  مــن ادبــی، ب
مــورد نظــر و تأثیــر محیــط زندگــی آنهــا و تأثیــر عوامــل اجتاعــی، سیاســی و فرهنگــی بــر عناویــن اشعارشــان 
پرداخته  ایــم. فصــل چهــارم را بــه تشــابه میــان عناویــن شــعر مکتب  هــای شــعری شــاعران هــم مکتــب و تأثیــر 
ــاعران را  ــابه ش ــعار مش ــن اش ــن عناوی ــم، همچنی ــاص داده  ای ــان، اختص ــن اشعارش ــر عناوی ــی ب ــای ادب جریان  ه
دســته بندی کرده ایــم. در ضمــن فصــل پنجــم، عناویــن مشــابه اشــعار شــاعران مــورد نظــرو رابطــه ی آن بــا متــون 
شــعری را تحلیــل و بررســی کرده ایــم. ایــن فصــل شــامل چهــار بخــش اســت کــه بخــش نخســت آن داللت"شــب" 
در شــش عنــوان از عناویــن مشــابه شــاعران، در بخــش دوم آن داللــت رسود و ترانــه، در بخــش ســوم آن داللــت 
"رثــا" و در بخــش چهــارم آن داللــت "نامــه" در عناویــن انتخــاب شــده، تحلیــل شــده اســت. در فصــل ششــم نیــز 

یافته  هــا و نتایــج پژوهــش کــه از بررســی و تحلیــل فصل  هــای رســاله حاصــل شــده، بیــان شــده اســت.
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 فصل دوم:
سیر تحول عنوان؛ نشانه شناسی
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2-1. مقدمه

تحقيــق درباره  ی"عنــوان" یــک اثــر ادبــی و انــواع کارکردهــای آن در متــون، از جملــه پژوهش هایــی اســت 
کــه در دهه هــای اخیــر مــورد توجــه ناقــدان ادبــی واقــع شــده و از جنبه هــای مختلــف بــه آن پرداختــه شــده 
اســت. یکــی از ایــن مــوراد کــه از نخســتن رويکردهــای بررســی و تحليــل عنــوان نیــز بــه شــار مــی رود، نشــانه- 

معنــا شــناختی اســت.

بــه عقیــده  ی نشانه شناســان، عنــوان جــزء رضوری یــک مــن اســت و داللت هــای بســیاری را در بــر دارد کــه 
منی تــوان آن را ناديــده گرفــت. بــرای مثــال، عنــوان یــک اثــر، اولــن شــاخص ارزیابــی آن اثــر اســت کــه می توانــد 
نظــر خواننــده را بــرای آشــنایی بــا محتــوای مــن برانگیــزد يــا بــر عکــس، مخاطــب را از خوانــدن آن مــن منــرف 
ســازد. برخــی از عناويــن بــه طــور مســتقيم بــه محتــوای یــک مــن اشــاره می کننــد و برخــی ديگــر بــه طــور غــر 
مســتقيم و از طريــق رمــز، کنايــه، اســتعاره و ماننــد آن، بــه محتــوا داللــت دارنــد. عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده، 
در پــاره ای مــوارد عنــوان داللــت مــن را فــرشده می کنــد تــا خواننــده از طريــق آن بتوانــد آســان تر و رصیح تــر 
ــر ادبــی اســت  ــد. بنابرایــن، عنــوان یکــی از مهم تریــن اجــزاء یــک اث بــه داللت هــای محتوایــی مــن دســت یاب
کــه در رویکردهــای نویــن نقــد ادبــی نیــز جایــگاه خاصــی یافتــه اســت. ازایــن  رو، ایــن تحقیــق در پــی آن اســت 
کــه بــا پرداخــن بــه چیســتی و ماهیــت عنــوان، رابطــه ی آن را بــا مــن و انــواع معانــی و کارکردهــا در یــک اثــر 

ادبــی، نقــش و جایــگاه عنــوان را در موفقیــت یــک اثــر منایــان ســازد.

2-2. عنوان در لغت

ــياء را از  ــم، اش ــود. اس ــناخته ش ــخص و ش ــق آن مش ــا از طري ــمی دارد ت ــان اس ــن جه ــده  ای در اي ــر پدي ه
همديگــر متايــز مى  كنــد. آثــار ادىب نيــز بــه عنــوان يــك پديــده  ى انســاىن، از جملــه مــواردی اســت كــه انســان 
بــراى آن  هــا اســم يــا عنــوان قائــل اســت تــا بــه واســطه  ی آن در ميــان مــردم شــناخته شــوند. پــس اســم )عنــوان( 
نشــانه  اى اســت كــه بــراى چيــزى گذاشــته می شــود تــا از ایــن طریــق، از چيزهــاى ديگــر متايــز شــود. عنــوان 

در لغــت بــه معنــی:

ــاب،  ــد کت ــر روی جل ــا کلمه  هايــی کــه ب ــا کســی شــود... 2- کلمــه ي »1- آنچــه موجــب شناســايی چيــزی ي
ــردد  ــزرگ درج می گ ــا حــروف ب ــوالً ب ــک از فصل  هــا و بخش هــای آن، معم ــاز هــر ي ــا در آغ ــه ي ــه، روزنام مقال
و نشــانگر موضــوع و محتــوای مطالــب آنهــا اســت... 3- آنچــه در آغــاز نامــه يــا در پشــت پاکــت حــاوی نامــه 

ــوان( ــل عن ــزرگ ســخن،1381ش، ذی ــگ ب می  نويســند...« )فرهن

2-3. عنوان در اصطالح

ــی در  ــی خاص ــی ويژگ ــر زبان ــد و ه ــكل مى ده ــات ش ــامی و كل ــب اس ــى را در قال ــان خارج ــان، جه زب
نام  گــذاری دارد. در ایــن بیــن، »عنــوان نشــانه ی زبانــی اســت كــه در رأس مــن قــرار می گیــرد و بــه آن چهارچــوب 

ــم، 2008م، ص332( ــد.« )رحي ــدن آن جــذب می  كن ــرای خوان ــده را ب می دهــد و خوانن

ــد:  ــاره  ى آن مى گوين ــد و درب ــت مى كن ــا غايــب دالل ــر باطــن ي ــه ب ــوان در اصطــالح، »ظاهــرى اســت ك عن
ظاهــر، نشــانه يــا عالمــت بــرای باطــن؛ عنــوان، مجموعــه اى از كلاتــی اســت كــه نقطــه  ی آغــاز یــک تحقيــق 
يــا قصــه یــا كليــدی بــراى يــک شــاخه از علــوم يــا مدخلــی بــرای يــك موضــوع بــه شــار   می  آيــد. امــا در علــم 

ــوان یــک موضــوع يعنــی مفهــوم آن موضــوع و توصيــف آن...« )الكرمــي،1992م، ص282( منطــق، عن

از ديــدگاه جــاك فونتــاين24، عنــوان در کنــار ســایر نشــانه ها، جــزِء بخش هــای شــاخص مــن اســت كــه نــه تنهــا بايد 
 ,Comprubi(( .روی جلــد ظاهــر شــود و بــا مــن همســان باشــد، بلکــه يكــی از انــواع ارتقــای مــن محســوب می شــود
p ,2002:5 كــه خواننــده در برخــورد اول بــا آن، خــط ســر خوانــدن مــن را تشــخيص مي  دهــد. )هيمــه، 2000م، ص64(
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ــد. از ديــدگاه  ــه تعريــف آن پرداخته ان ــا رشــد و تحــول پديــده  ی عنــوان، دانشــمندان ب در دوران معــارص ب
فــری25 عنــوان، »كلاتــی هســتند كــه بــاالی مــن شــعری قــرار دارنــد و جــزِء نخســتین كلــات مــن هســتند كــه 

1:p ,1996 ,Ferry(( ».ــوند ــته می ش نوش

از ديــدگاه مجــدی وهبــه پژوهشــگر عــرب نیــز عنــوان معمــوالً آن چيــزی اســت كــه بــر موضــوع كتــاب و 
ــه، 1984م، ص262( ــد. )وهب ــت می كن ــره دالل غی

بــا وجــود اين  كــه تعاريــف زيــادی دربــاره  ی عنــوان وجــود دارد، ليوهــوك بــر آن اســت كــه »دشــوار اســت 
)50:p ,1981 ,Hoek( ».بــرای عنــوان تعريفــی خــاص عرضــه کــرد، زیــرا عنــوان معانــی گوناگــوين دارد

ــا  ــت)p,1987 ,Genette:180(؛ ت ــی آن اس ــوم تاريخ ــری مفه ــد پيگ ــوان نيازمن ــی عن ــرريس علم ــن ب هم  چن
ــم. ــر دريابي ــوان را دقيق  ت ــت عن ــم ماهی ضمــن بررســی رشــد و تحــول آن، بتواني

ــا پيامــی  بنابــر تعریفاتــی کــه از عنــوان ارائــه شــده می تــوان گفــت: کــه عنــوان پيــام كاملــی اســت كــه ب
ــام مفصــل و  ديگــر )مــن( مــوازی و همســنگ اســت. بــه عبــارت بهــر، عنــوان پيامــی فــرشده در حاشــيه  ی پي
پيچيــده  ی ديگــری اســت کــه در چنیــن رشایطــی بــه آن "کارکــرد گشــتاری" اطــالق می کننــد کــه حاکــی از تعامــل 
نشانه شناســانه نــه تنهــا میــان دو فرســتنده )مــن و عنــوان(، بلکــه میــان فرســتنده و مخاطــب اســت؛ هرچنــد 
کــه ایــن تعامــل بــه صــورت غیــر مســتقیم باشــد. بنابرایــن فرســتنده بــا تفســیر اثــر بــر اهــداف خــود واقــف 
ــد. بدیــن معنــی کــه از  ــر عنــوان خاصــی را تعییــن می کن ــرای اث ــو ایــن اهــداف اســت کــه ب می شــود و در پرت
منظــر فرســتنده، عنــوان، برآینــد تعامــل نشــانه  ای میــان فرســتنده و اثــر اســت. ولــی مخاطــب، از درگاه عنــوان 
وارد یــک اثــر می شــود و بــا بــه کارگیــری ســابقه  ی شــناختی خــود در بهره  گیــری از مفاهیــم قواعــد ســاختار و 
ســبک، بــه تفســیر آن می پــردازد. بدیــن ترتیــب، در بیشــر مواقــع، داللــت مــن هــان تفســیر عنــوان آن اســت.

)جكيب،1427ق، ص515(

2-4. اسمي بودن عنوان

ــوم  ــا آن شــناخته و معل ــا پديده  هــا ب ــزی گذاشــته می شــود ت ــر چي ــوان، نشــانه  ای اســت كــه ب ــا عن اســم ي
شــوند و نســبت بــه آن اطمينــان حاصــل شــود، »و اگــر عنــوان، نشــان از یــک شــئ باشــد، پــس بــر اســمیت آن 
ــک شــیء، حاکــی از ارزش  ــر ی ــادن ب ــوان نه ــه عن ــه فعــل، چراک ــا ب ــر اســت ت ــه اســم نزديک  ت ــت دارد و ب دالل
ــا اســم،  ــذاری ب ــن، عنوان گ ــر اســت، بنابرای ــا دوام  ت ــر و ب ــوم آن اســت؛ و ارزش اشــیاء دارای جایگاهــی برت مفه
ــه از افعــال می باشــد، در معــرض تحــول می باشــد، چراکــه  بیشــر، مفهــوم دوام را می رســاند، امــا آنچــه برگرفت

ــس، 1988م، ص20( ــژه فعــل مضــارع، می باشــد.« )عوي ــه وی ــه و ب ــه  ی فعلی ــم جمل ــه مفاهی تحــول، ازجمل

بنابرایــن، اســم در مقایســه بــا فعــل، بیشــر ســیطره را در ســاختار عنــوان دارد، از ایــن جهــت، اســمی بــودن، 
وجــه متایــز و مبنــای ایــن ســاختار می باشــد. بيشــر غلبــه دارد تــا فعــل، بنابرايــن »اســمی بــودن ويژگــی متايــز 

و حتــی اساســی در ســاختار عنــوان بــه شــار مــی  رود«.) هــان، ص35(

بنابــر جايگاهــی کــه عنــوان از آن برخــوردار اســت، جزئــی از زبانــی اســت كــه افــراد از طريــق آن باهــم 
ــر در تشــخيص اشــیاء دارد. ــوان نقــش مؤث ــد، پــس عن ــرار می  كنن ــر ق ــاط ب ارتب

از آنجــا کــه عنوان گــذاری پديــده ای فرهنگــی- ارتباطــی اســت، در زبــان و بواســطه  ی آن صــورت می گــرد؛ 
بــه همــن ســبب تاريــخ عنوان گــذاری جــدای از تاريــخ زبــان اســت. بــه ســبب اینکــه عمــل "عنوان گــذاری" يــک 
ــه مــن هویــت  ــا هــدف تصوير  ســازی از جهــان، ب ــان و ب ــداد نشانه شناســی اســت، از طریــق نام  گــذاری زب روي
ــه ی  ــیم مجموع ــذاری، ترس ــداد نام  گ ــه روی ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ــازد. ب ــز می  س ــد و آن را متای می بخش
ــد  ــن آن در چن ــه   و تعیی ــق تجزي ــی، از طری ــه دوم ــی ب ــتغال اول ــی اش ــان و چگونگ ــان و جه ــان زب ــط می رواب
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مجموعــه  ، مــا رابــه عمــق شــیوه نام  گــذاری و داللت هــا و منظــور شناســی آن، در نوشــتار و خصوصــاً در ادبيــات 
)awu-dam.net/index.php?mode=article&id ،،ــن،2006م ــد. )حس ــک می کن ــر نزدی بیش

2-5. رابطه ی عنوان و اسم

ميــان معانــی لفظــی "عنــوان" و "اســم" رابطــه ی عمیقــی وجــود دارد كــه فرهنــگ نويســان بــه آن اشــاره 
كرده انــد. اســم »نــزد كوفيــان معتــل االلــف اســت مشــتق از وســم بــه معنــی داغ اســت كــه عالمــت معرفــت 
اســت؛ چــه اســم بــا وســم موافــق در ايــن صفــت اســت. اصــل او وســم بــوده بــه حــذف واو و زيــادت همــزه  ی 

وصــل بــه تغییــر پيوســت اســم گشــت.« )دهخــدا، ج2، 1377ش، ذیــل اســم(

لفــظ عنــوان در زبــان عربــی مــالزم »معنــا و تفســر و تأويــل اســت، يعنــی عنــوان چيــزی را تفســر می كنــد 
و معنــای آن چيــز را بــه عهــده می گــرد؛ عنــوان هــر چيــز، نشــانه و معنــا و هــدف آن چيــز بــه شــار مــی  رود«، 
)عويــس، 1408ق، ص17( ايــن تعریــف از عنــوان بــه منزلــه  ی داللــت و نشــانه  ی یــک چیــز، شــبیه اثــر و نشــانه ای 
ــر عمــل ســجده دارد؛ چنانکــه  ــت ب ــذارد و دالل ــه جــا می گ ــدگان ب ــر پيشــانی ســجده كنن ــه ســجده ب اســت ك
ــُجوِد«.26 بنابرایــن، عنــوان هــر چیــز، نشــانه  ی  خــدای عزوجــل نیــز می  فرمايد:»ِســيَاُهْم يِف ُوُجوِهِهــْم ِمــْن أَثـَـِر السُّ

آن چیــز اســت.

اســم نیــز نشــانه  ای اســت كــه بــر برخــی مفاهيــم و اشــياء داللــت می  كنــد. تعریــف اســم در لغــت چنیــن 
اســت: »كلمــه  ای دارای معنايــی مســتقل، كــه بــرای ناميــدن موجــودات - چيزهــای جانــدار و بــی جــان- و امــور 
و مفاهيــم بــه كار مــی  رود، بــی آنكــه بــه زمــان وابســته باشــد.« )فرهنــگ بــزرگ ســخن، 1375ش، ج1، ص108(

بــا ایــن مقدمــات بایــد گفــت، زمانــی کــه بــرای یــک کتــاب عنوانــی می گذاريــم، ایــن عنــوان نشــانه  ی آن 
ــی  ــانه  ی   معين ــاس نش ــوان را براس ــع آن عن ــذارد، در واق ــوان می گ ــزی عن ــرای چي ــه ب ــی ك ــرا »كس ــود؛ زی می ش
انتخــاب می  كنــد؛ پــس عنــوان، نشــانه و اســمی اســت كــه بــر چيــزی داللــت می  كنــد.« )عويــس،1988م، ص17-

18( بدیــن ترتیــب، می تــوان گفــت اســم و عنــوان یــک داللــت دارنــد و»معنــای لغــوی كلمــه عنــوان و اشــتقاق 
آن، ايــن موضــوع را تأييــد می  كنــد كــه نويســندگان كتاب  هــا در بيشــر اوقــات ســعی می  كننــد رابطــه  ای ميــان 
عنــوان و اســم ايجــاد كننــد؛ گويــا ايــن دو كلمــه يــک معنــی دارنــد. داليــل زيــادی بــرای اثبــات ايــن ادعــا وجــود 
دارد؛ از جملــه  ی آنهــا تأکيــدی اســت كــه در مقدمــه  ی بيشــر كتاب  هــای عربــی وجــود دارد.« )هــان، ص18( 
بــرای مثــال، ميدانــی در مقدمــه  ی اثــرش می  گويــد: »و ايــن كتــاب را "مجمــع األمثــال" ناميــده  ام؛ چــون بيشــر 
ــن  ــی، 1993م، ص19( همچنی ــل دارد.« )امليدان ــدی رضب املث رضب املثل  هــا شــامل می شــود و شــش هــزار و ان
ــة  ــب إىل معرف ــاد األري ــاب را "إرش ــن كت ــت: »اي ــاء( آورده اس ــم األدب ــه  ی كتاب)معج ــوی در مقدم ــوت حم ياق

ــا(، ص65( ــوي، )ال ت ــب" ناميده  ام«.)الحم األدي

2-6. عنوان در اشعار قديم

علرغــم بررســی  های انجــام شــده دربــاره  ی عنــوان، پژوهشــگران تــا كنــون تاريخــی دقيــق دربــاره  ی پيدايــش 
ــه  ــه صــورت تقريبــی مشــخص کــرد. باتوجــه ب ــوان تاريخچــه آن را ب ــه می ت ــد. البت ــه دســت نياورده  ان ــوان ب عن
ــوان،  ــاوی عن ــی ح ــعر فارس ــن ش ــت اول ــوان گف ــی، می ت ــی و عرب ــعار فارس ــه در اش ــام گرفت ــی  هاي انج بررس
ــات ذکــر شــده کــه »مســعودی مــروزی يکــی از شــاعران اواخــر قــرن  ــخ ادبي شــاهنامه اســت و در کتــب تاري
ســوم واويــل قــرن چهــارم اســت... نخســتن کســی اســت کــه رشوع بــه نظــم روايــات تاريخــی وحاســی ايــران 
کــرد وشــاهنامه  ی منظومــی پديــد آورد«.)صفــا، ج1، 1371ش، ص369( و بــا اينکــه ايــن منظومه دردســت نيســت، 
ولــی چــون در کتــب تاريــخ ادبيــات از آن بــه عنــوان اولــن شــاهنامه منظــوم نــام بــرده شــده، می تــوان گفــت 
شــاهنامه مســعودی مــرزوی اولــن شــعر فارســی دارای عنــوان اســت. در همــن قــرن، رودکــی منظومــه  ای بــه نــام 
كليلــه و دمنــه رسوده اســت كــه مهم  تريــن اثــر وی بــه شــار   می  رود،)هــان، ص380( و جــزء قديم  تريــن اشــعار 

26 - بررخسارشان از اثر سجده، نشانه های نورانيت پديدار است، سوره  ی فتح: 29.
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دارای عنــوان   اســت. امــا در بررســی اشــعار عربــی، می تــوان گفــت عنوان گــذاری تقريبــاً در قــرن پنجــم هجــری 
در شــعر عربــی ظاهــر شــده اســت و از آن ابــو العــالء املعــری بــوده کــه ديــوان مشــهور خــود را بــه "اللزوميــات" 
يــا "لــزوم مااليلــزم" عنوان گــذاری کــرده، امــا دربــار  ه  ی ديــوان وی بــه نــام "ســقط الزنــد" می تــوان گفــت کــه آن 

اولــن اشــعاری اســت کــه عنــوان بــه مفهــوم امــروز داشــته اســت. )الرشــيد، 1423ق، ص85(

بنابرايــن مالحظــه می  کنيــم کــه عنــوان در اشــعار فارســی تقريبــاً در قــرن چهــارم آشــکار شــده   اســت، يعنــی 
تقريبــاٌ يــک قــرن قبــل از ظهــور عنــوان در اشــعار عربــی و ايــن عناويــن بــه مــرور زمــان رشــد پيــدا کــرده اســت.

ــه  ــم مالحظ ــاعران قدي ــعار ش ــی اش ــته  اند، در بررس ــوان نداش ــاً عن ــم غالب ــعار قدي ــد در اش ــد قصاي هرچن
می شــود کــه قصايــد ديــوان ســنايی عنــوان دارنــد و بــا بررســی ايــن عناويــن می تــوان فهميــد کــه خــود ناســخ آن 
قصايــد را عنــوان گــذاری کــرده چــون مصحــح نســخه خطی)مــدرس رضــوی( در مقدمــه  ی خــود ذکــر کــرده کــه 
»عنــوان قصايــد و ديگــر اشــعار ايــن نســخه   را از نســخه  های خطــی قديــم مخصوصــاً از نســخه  ی-م- گرفــت و از 
آوردن عنوان هايــی کــه فائــده  ای در آن منــی ديــد خــودداری کرد«.)ســنايی، 1341ش، ص)قمــه(، مقدمــه  ی کتــاب( 
ــن نســخه خطــی  ــن نســخه قديم  تري ــی اســت. و اي ــه مل ــه در کتابخان ــی نســخه خطــی ک و نســخه  ی –م- يعن
ديــوان ســنايی در ايــران اســت کــه در قــرن ششــم ميــالدی آمــده اســت و در نســخه خطــی نوشــته شــده كــه آن 
ــا  ــه نويســندگان ي ــب نشــان می دهــد ک ــن مطل ــان ســال  های 512 – 547ق نوشته  اســت. )هــان( و اي را در مي
ناســخان آن دوران بــرای معرفــی مناســبت  هايی کــه قصايــد در آن رسوده شــده، بــرای آن عنــوان می  گذاشــته  اند 
کــه البتــه آن عنوان هــا بــا عناويــن معــارص فــرق دارد، چــون ســبک آنهــا بــا ســبک جديــد مغايــرت دارد. ماننــد 

"در تجريــد و توحيــد فرمايــد"، "و لــه فــی الشــکر والصــرب" )هــان، ص96و 158( و نظايــر آن.

بــا رجــوع بــه ايــن نســخه مالحظــه می شــود کــه همــه قصايــد در ايــن ديــوان دارای عنــوان اســت و وجــود 
ــي  ــخه خط ــنايي، نس ــوان داشته  اند.)س ــم عن ــته ه ــعار گذش ــد در اش ــه قصاي ــد ک ــت می کن ــن در آن ثاب عناوي

ــوان، شــاره 2353/ف( دي

2-7. روش های عنوان گذاری در شعر قديم

بــا بررســی عنــوان در شــعر قديــم )کالســيک( مشــاهده می شــود كــه بيشــر اشــعار بــدون عنــوان هســتند، و 
می تــوان گفــت عنوانــی كــه جــزء اصلــی قصيــده باشــد فقــط در اشــعار معــارص ديــده می شــود. ولــی شــاعران 
ــس، 1408ق، ص49(  ــد. )عوي ــل کرده ان ــتقيم عم ــر مس ــه صــورت غ ــد خــود ب ــذاری قصاي ــرای عنوان گ ــم ب قدي
بــا بررســی آن اشــعار بــه ايــن نتيجــه می  رســيم كــه نبــودن عنــوان در مفهــوم معــارص آن بــه ايــن معنــا نيســت 
كــه شــاعران گذشــته از معرفــی قصايــد خــود غافــل مانــده  ، بلکــه بــه چنــد شــيوه بــه صــورت غــر مســتقيم بــه 

ــد. ــن امــر پرداخته  ان اي

از جمله شیوه  های عنوان گذاری در اشعار قدیم:

2-7-1. نقش مطلع قصيده در عنوان گذاری اشعار

بعضــی قصايــد در اشــعار قديــم بــه مطلــع خــود مشــهور شــده  اند کــه شــواهد آن در اشــعار بســيار اســت، 
زيــرا شــاعران قديــم بــه مطلــع قصايــد خــود اهميــت داده   و ســعی می  کرده انــد تــا آغــاز سخنشــان بليــغ و شــيوا 
باشــد و در کتــب بالغــی آن را بــه عنوان"حســن مطلــع" معرفــی   کــرده و در تعريــف آن گفته  انــد: »آغــاز ســخن 
فحــل وبديــع باشــد و اگــر قصيــده بــود بايــد کــه بيــت اول نيکــو آراســته بــود بــه لفــظ يــا بــه معنــی، چنــان 
کــه شــنونده بدانــد کــه ايــن اول بيــت اســت.« )رادويانــی، 1363ش، ص54-55( و از شــواهد آن در شــعر قديــم 
ــرازی،  ــظ ش ــا الســاقی ادر کاســا وناولها")حاف ــا ايه ــظ "االي ــده  ی حاف ــع مشــهور قصي ــه مطل ــوان ب فارســی می ت
ــا" )ســعدی شــرازی،  ــزد دان ــام اي ــر بن ــات ســعدی: "اول دف ــت اول از غزلي ــن بي ــار 1378ش، ص1(، و هم چن به

1363ش، ص411( اشــاره کــرد.
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امــا در اشــعار عربــی از جملــه مشــهورترين مطلع  هــا "لخولــه أطــالل"، در قصيــده طرفــه بــن العبــد، )طرفــة 
ابــن العبــد، 1423ق، ص19- 29( همچنــن مطلــع قصيــده اعشــی"ودع هريــرة" )األعشــی الکبــر، )ال تــا(، ص55- 
63( و مطلــع قصيــده امــرؤ القيس"ِقفــا نَبــِک" )إمــرؤ القيــس، )التــا(، ص8-26( هســتند كــه البتــه ايــن قصايــد بــه 
نــام معلقــات هــم مشــهور شــده، ولــی در کنــار نــام معلقــه، بــه مطلــع خــود نيــز معــروف بوده  انــد. )بروکلــان، 

1959م، ج1، صص92،150،156(

2-7-2. عنوان گذاری از طريق نسبت دادن اشعار به شاعر

ــای  ــهورترين روش  ه ــاعر، از مش ــه ش ــعار ب ــوان اش ــا دي ــعار ي ــبت دادن اش ــه نس ــت ک ــوان گف ــايد بت ش
عنوان گــذاری در اشــعار قديــم بــه شــار مي  آمــده کــه »بــه صــورت شــفاهی ازطريــق روايت  کننــدگان متخصــص 
در روايــت شــعر، آغــاز شــده اســت، کــه بيشــر بعــد از تدويــن اشــعار معــروف شــده   اســت، هــر چنــد روش در 
ــی، 1328ق، ص12( در  ــوده   اســت.« ) الحارث ــه شــاعر خــود ب ــده ب ــد قصي ــرای نســبت دادن چن عنوان گــذاری ب
حــوزه  ی شــعر فارســی می تــوان بــه ديــوان ســنايی، ديــوان خاقانــی، ديــوان نــارص خــرسو و نظايــر آن اشــاره کــرد، 

و در عرصــه  ی شــعر عربــی از ديــوان امــرء القيــس، و ديــوان متنبــی، و غــره مي  تــوان نــام بــرد.

2-7-3. عنوان گذاری از طريق حرف روی

مــن شــعری بــه حــرف روی متايــز می شــود، و آن »آخريــن حــرف اصلــی قافيــه کــه مــدار قافيــه بــر آن 
ــده  ــبت داده ش ــرف روی نس ــه ح ــد ب ــی قصاي ــتان 1385ش، ص143( برخ ــژاد،، زمس ــد ن ــت.« )احم ــتوار اس اس
  انــد، ماننــد قصيــده رائيــه، بائيــه، الميــه وغــره... ولــی بعــض اوقــات نســبت دادن قصيــده بــه حــرف روی کافــی 
نيســت، مخصوصــاً وقتی  کــه چنــد شــاعر در يــک حــرف روی قصايــد خــود را رسوده   باشــند؛ بنابرايــن ســعی شــده   
تــا قصيــده بــه شــاعر آن نســبت داده شــود. مثــال آن در شــعر فارســی "تائيــه عبدالرحمــن جامــی ترجمــه تائيــه 
ابــن فــارض اســت")عبدالرحمن جامــی، 1376ش( همچنــن هاتــف اصفهانــی قصيــده  ای داشــته اســت بــا عنــوان 
"قصيــده رائيــه در وصــف زلزلــه کاشــان")هاتف اصفهانــی، 1385ش، صــص72-78(. امــا امثــال آن در شــعر عربــی: 
ــداق، 1399ق-1979م،  ــرب للشــنفری" )البن ــة الع ــة، ج1، 1392ق، ص9-136( و"المي ــة" )ذو الرم ــة ذی الرّم "بائي

ــة البســتی" می باشــد. ) هــان، صــص 97- 103( ص25-32( و "نوني

2-7-4. عنوان گذاری نسبت به موضوع اشعار

موضــوع اشــعار تأثــری مهــم در عنــوان گــذاری آن دارد، زیــرا برخــی اشــعار بــه موضوعــی کــه دربــاره  ی آن 
ــم مخصوصــاً در اشــعار فارســی بســيار اســت،  ــه  ی آن در اشــعار قدي رسوده شــده، نســبت داده شــده  اند. منون
ماننــد: "خــرسو شــرين" نظامــی کــه دربــاره خــرسو پرويــز و معشــوقه وی شــرين اســت. از قصائــد ديگــری کــه 
ــا توجــه بــه موضوعــش عنوان گــذاری شــده"ايوان مدائــن" خاقانــی اســت کــه شــامل توصيــف ايــوان خــرسو  ب
اســت وظاهــراً بعــد از دوران خاقانــی بــه ايــن عنــوان معــروف شــده اســت. )خاقانــی رشوانــی، 1362ش، ص277( 
امــا مثــال آن در اشــعار عربی"فتــح عموریــة" قصيــده  ی مشــهور ابــو متــام کــه دربــاره فتــح شــهر عموریــه )بــه 
ــو متــام رشح ایــان  ــوان اب ــده در دی ــن قصی ــه( رسوده شــده اســت. امــا ای دســت خلیفــه عباســی معتصــم بالل

البقاعــی بــه نــام "فتــح الفتــوح" ذکــر شــده اســت.)ابو متــام، 2000، ص30(

2-7-5. عنوان گذاری اشعار از طريق قالب شعری آن

ــه  ــز ب ــعار ني ــی اش ــده  اند، برخ ــروف ش ــره مع ــع وغ ــا مطل ــوع ي ــه موض ــعار ب ــی اش ــه بعض ــور ک هانط
ساختارشــان مشــهور شــده  اند، ولــی ايــن نــوع عنوان گــذاری خيلــی کــم اســت و فقــط در اشــعار فارســی يافــت 
ــبت  ــان نس ــه ه ــرا ب ــد زي ــر می رس ــه نظ ــی ب ــوص ايران ــای مخص ــه از قالب  ه ــوی ک ــه »مثن ــود. از جمل می ش
ــن  ــن قالب  هــا اســت و بزرگري ــت کســب نکــرده، در شــعر فارســی يکــی از عالی  تري ــه در ادب عــرب موفقي ک
شــاهکارهای ادب حاســی و غنايــی و عرفانــی و تعليمــی مــا در ايــن قالــب اســت، از قبيــل شــاهنامه  ی فردوســی 
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و خمســه  ی نظامــی و مثنــوی مولــوی و بوســتان ســعدی. مثنــوی از قديم  تريــن روزگاران در شــعر فارســی 
وجــود داشــته و در نخســتن منونه  هــای شــعر فارســی کــه يکــی از آنهــا شــاهنامه  ی مســعودی مــروزی اســت.« 

ص174( 1358ش،  )شــفيعی  کدکنی، 

از آن جملــه مثنــوی معنــوی جــالل الديــن مولــوی نيــز کــه بــه "مثنــوی موالنــا" شــهرت يافتــه، ودر قالــب 
ــوی، 1386ش( ــت. )مول ــوی رسوده شده  اس مثن

امــا نــوع دوم رباعــی اســت کــه اشــعار زيــادی در آن قالــب رسوده شــده   اســت، »قديم  تريــن و اصلی  تريــن 
ــراون، 1367ش، ص36( و مشــهورترين شــعری کــه در ايــن قالــب  ــه شــار می  آيــد«. )ب ــران ب صــورت شــعری اي
رسوده شــده و بــه نــام قالــب آن معــروف شــده، رباعيــات خيــام می باشــد کــه بــه چنديــن زبــان ترجمــه شــده 

اســت. )خيــام نيشــابوری، 1339ش(

2-7-6. عنوان گذاری اشعار از طريق نسبت دادن به گرد آورنده ی آن

در دوران قديــم چنــد کتــاب در عربــی بــه نــام گردآورنــده  ی آن نســبت داده شــده اســت کــه از جملــه آنهــا 
می تــوان بــه مفضــل ضبــی )164ق/780م( اشــاره کــرد کــه در دوره خــود تعــدادی از اشــعار را گــردآوری كــرده 
  اســت، بــا اينکــه وی ايــن اشــعار را "اختيــارات" ســپس"مفضليات" عنــوان گذاری  کــرده و لیکــن بــه نــام او مشــهور 
ــات"  ــوان "اصمعی ــا عن ــه ب ــرده ک ــردآوری ک ــه گ ــده و قطع ــی )و216ق( 72 قصی ــن اصمع ــت. همچنی ــده اس ش
مشــهور شــده اســت. )بروکلــان، 1959م، صــص72- 74( امــا در اشــعار فارســی چنیــن موضوعــی مالحظــه نشــده 

اســت.

2-7-7. نقش مصحح و ناسخ نسخه های خطی در عنوان گذاری قصايد

عنوان گــذاری قصايــد ظاهــراً در دوران معــارص رشوع شــده، ولــی بــا بررســی اشــعار قديــم آشــکار شــد کــه 
ــه ناســخ  ــذاری نکــرده اســت بلک ــد را عنوان گ ــا خــود شــاعر بیشــر آن قصاي ــوان داشــته  اند، ام ــز عن ــد ني قصاي
يــا مصحــح نســخه خطــی بــرای معرفــی اشــعار بــه خواننــده و مناســبتی کــه قصايــد درآن رسوده شــده، آنهــا را 
ــعار  ــن اش ــه عناوي ــوان ب ــه می ت ــد. از جمل ــد می کن ــا را تايي ــن ادع ــا، اي ــبک آنه ــه س ــرده ک ــذاری می  ك عنوان گ
ســنايی )473-545ق( اشــاره کــرد. بــرای مثــال عنــوان قصيــده "در وصــف تــاج العــر حســن عجايبــی کــه ملقــب 
ــا شــيخ  بحســن زشــت اســت گويــد..."، )ســنايی غزنــوی، 1341ش، ص252( "ايــن قصيــده در صلــح وی گويــد ب
حارثــی" )هــان، ص262(... همچنــن در ديــوان خاقانــی )520-595 ق( مالحظــه شــده کــه بســياری از قصايــد 
ــرم مصطفــی)ص(" و  ــن اخســتان رشوانشــاه"، "در مــدح پيغمــرب اک ــد "در مــدح جــالل الدي ــد. مانن ــوان دارن عن

ــر آن. )خاقانــی رشوانــی، 1362ش، ص92( نظاي

عنــوان در بعضــی اشــعار عربــی قديــم نيــز مشــاهده شــده کــه بــه ســبک شــعر معــارص عنوان گــذاری شــده 
اســت، ماننــد برخــی اشــعار دیــوان اشــعار متنبــی کــه در برخــی چاپ  هــای آن عنــوان دارنــد، ولــی در بعضــی 
دیگــر ندارنــد کــه بــه نظــر می  رســد مصحــح یــا شــارح آن  هــا را عنوان گــذاری کــرده اســت. بــرای مثــال عنــوان 
ــا".  ــده "ال تلمه ــا قصی ــی، 1406ق/1986م، ص50(، و ی ــا" )املتنب ــالم ینجده ــی و الظ ــوع تنجدن ــده: "الدم قصي
)هــان، ص205( البتــه برخــی از ایــن عناویــن از یــک مــراع یــا کمــر تشــکیل شــده اســت. امــا دربــاره عناوينــی 
کــه نشــان می دهــد کــه در قديــم عنوان گــذاری شــده، می تــوان بــه عناویــن اشــعار ابوفــراس حمدانــی )320-

357ق( اشــاره کــرد کــه منونــه وجــود عنــوان اشــعار در اشــعار کالســیک اســت، ماننــد "و قــال يخاطــب أبــا حصــن 
علــی بــن عبدامللــک" )أبوفــراس الحمدانــی، 1408ق/1987م، ص187(، "قــال أبــو فــراس فــی إحــدی حروبــه"... ) 
هــان، ص243( بنابرایــن، می تــوان گفــت عنوان گــذاری در اشــعار دارای ســابقه طوالنــی اســت بــه ایــن ترتیــب 
کــه يــا خــود شــاعر آن را عنوان گــذاری می  کــرده يــا مصحــح و يــا كاتــب نســخه خطــی؛ بــر خــالف آنچــه بعضــی 
ــاريث، 1428ق،  ــدار شــده   اســت. )الح ــارص پدي ــعار مع ــد در اش ــوان قصاي ــه عن ــد ک ــرده   ان ــر ك پژوهشــگران ذك

ص16( زيــرا بــا بــرريس اشــعار قديــم آشــكار می شــود كــه عنــوان در قصايــد قديــم نيــز وجــود داشــته   اســت.
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همچنــن در نامگــذاری اشــعار، گاهــی شــاعر بــر حســب موضــوع قصيــده عنوان گــذاری می کنــد، يــا اينکــه 
ــک شــعر،  ــراض در ي ــدد اغ ــذارد. تع ــی می گ ــه صــورت شــفاهی عنوان ــت آن ب ــگام قرائ ــرای اشــعار خــود هن ب
باعــث شــده اســت کــه قصايــد در قديــم عنــوان گــذاری نشــوند، چــون شــعرا در بازارهــا و محفل  هــا شــعر خــود 

ــس، 1988م، ص49( ــد. )عوي را می رسودن

2-8. عنوان در اشعار معارص

در اشــعار كالســيك فارســی، شــاعران بــه عنــوان چنــدان اهميــت نــداده   انــد، و قصايــد بــه روش عنوان گــذاری 
قديــم در ميــان مــردم مشــهور شــده   انــد و بــا بررســی اشــعار ســی و پنــج تــن از شــاعران معــارص و اواخــر دوران 
صفويــه و قاجــار مشــخص شــده کــه توجــه بــه عنــوان از دوران بازگشــت ادبــی رشوع شــده، و در اشــعار لطفعلی 
بيــگ آذربيگدلــی )1101-1160ش( بعضــی قصايــد عنــوان داشــته  اند کــه بــه نظــر می رســد قســمت زيــادی از 
ــی،  ــد" )آذربيگدل ــود می  گوي ــرادر خ ــه  ی ب ــد "در مرثي ــت. مانن ــرده اس ــخ، عنوان گذاری  ک ــا ناس ــح ي آن را مصح
1366ش، ص332( و "و لــه عليــه الرحمــه"، )هــان، ص280( و همچنــن منونــه زيــادی از ايــن عناويــن در ديــوان 
ــال  ــت فرمايد")وص ــد: "در تهني ــت. مانن ــده اس ــاهده ش ــر مش ــاعران ديگ ــرازی)1165-1221ش( و ش ــال ش وص

شــرازی، )بــی تــا(، ص23( و "در مــدح چهــارده معصــوم پــاک عــرض کــرده"و نظايــر آن. )هــان، ص322(

ــده شــده  ــا کمــر دي ــی خــان صب ــد اشــعار فتحعل ــن در شــعر شــاعران بعــدی مانن ــه عناوي ــن منون ــی اي ول
اســت. )صبــا، مهرمــاه 1341ش( امــا عناويــن قصايــد بــه مفهــوم امــروزی را می تــوان در اشــعار داوری شــرازی 
)1197-1242ش( بــه وفــور مالحظــه کــرد کــه همــه اشــعارش عنــوان داشــته  اند، بجــز غزل  هــا و مثنوی  هــا کــه 
چنــد مثنــوی فقــط عنــوان داشــته  اند.)داوری شــرازی، تابســتان 1370ش( بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه داوری 

ــا بــه تعبیــری بنيان  گــذار عنــوان در شــعر معــارص اســت. شــرازی پیشــگام ی

ــه از  ــت ک ــده   اس ــود آم ــه وج ــالدی ب ــتم مي ــرن بيس ــل ق ــاً در اواي ــی تقريب ــارص عرب ــعار مع ــوان در اش عن
ديــدگاه دکــر عبدالرحمــن الســاعيل، آغــاز واقعــی عنــوان در شــعر معــارص توســط شــاعر احمــد شــوقی در اثــر 
وی"الشــوقيات" پديــدار شده  اســت، کــه بــه علــت آشــنايی وی بــا فرهنــگ اروپايــی و عربــی اســت، و عنــوان اولــن 
پديــده جديــدی اســت کــه در قصايــد عربــی ظاهــر شــده اســت. )الســاعيل، 1428ق، ص16( گفتــه می شــود کــه 

ــی، 1328ق، ص16( ــر داشته  اســت. )الحارث ــوان تأث ــور عن ــو در ظه ــک شــعرای جاعــت آپول ــش رمانتي گراي

2-9. اهميت عنوان در ادبيات معارص

در متــون ادبــی معــارص، عنــوان جــزء بســيار مهمــی بــرای هــر مــن بــه شــار مــی  رود؛ از ايــن   رو اديبــان 
همــواره در پــی آن هســتند کــه در عناويــن متــون و آثــار خــود تنــوع ايجــاد كننــد. اهميــت عنــوان در آن اســت 
كــه »عنــوان بــه منزلــه  ی رس بــرای بــدن اســت و مــن از طریــق افزایــش، تعویــض، کاهــش و یــا تغییــر، بــه رشح 
ــت  ــعر اس ــته  ی ش ــا هس ــز و ی ــه  ی مرك ــه منزل ــذاری ب ــی، عنوان گ ــر نشانه شناس ــردازد. از منظ ــالح آن می پ و اص
و بــه آن مفهــوم پویایــی می  بخشــد. یقینــاً عنــوان بــا اندوختــه  ای گرانبهــا، مــا در تحلیــل و بررســی مــن یــاری 
می کنــد. خاطــر نشــان می  کنیــم کــه عنــوان، ســبب شــناخت عمیــق انســجام مــن و درک ابهامــات آن می شــود؛ 
زیــرا همچــون محــوری اســت کــه بــه زایایــی و باز  تولیــد خــود می پــردازد و ماهیــت شــعر را روشــن می  ســازد«. 

)حمــداوي، ينايــر/ مــارس1979م، ص107(

ــن،  ــت. بنابرای ــر نیس ــارص کم  ت ــر عن ــن، از دیگ ــارص م ــی از عن ــه  ی یک ــه منزل ــاً ب ــوان خصوص ــت عن اهمی
ــرای  ــه ب ــد ک ــب را وادار می کن ــیطره مخاط ــن س ــت. ای ــی آن اس ــوی تبلیغات ــن و تابل ــب م ــر غال ــوان، عن عن
ــت کشــف  ــن اســت و قابلی ــوان، قســمت داّل م ــن عن ــد. همچنی ــاز کن ــوان آغ ــدا از عن ــد ابت ــن بای ــدن م خوان
ماهیــت مــن و مشــارکت در رفــع ابهــام از آن را دارد؛ مجموعــه  ی مــن را یــاری کــرده و مفهــوم آن را مشــخص 
می کنــد. ایــن امــر بــدان معنــا اســت کــه عنــوان، آینــه  ی بافتــار مــن و انگیــزه  ی خوانــش آن و دامــی بــرای شــکار 
مخاطــب اســت. از ایــن رهگــذر، اهمیــت عنــوان از آنجــا اســت کــه عنــوان کلیــد تعامــل بــا جنبه هــا  ی مفهومــی 
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و منادیــن مــن اســت؛ بــه گونــه  ای کــه بــدون در اختیــار داشــن ایــن کلیــد، ورود بــه دنیــای مــن ادبــی یــا کتــاب 
و تجزیــه  ی مبانــی ســاختاری و مفهومــی و کشــف مضامیــن و اهــداف آن، بــرای مخاطــب امــکان پذیــر نیســت.

بــه ســبب اهمیــت عنــوان،» ناقــدان بــه آن توجــه کــرده  و در بررســی  های معــارص بــه آن پرداخته  انــد. آنهــا 
عنــوان را مدخلــی مهــم می  داننــد كــه منی تــوان آن را ناديــده گرفــت؛ چراکــه بــدون ترديــد خواننــده می توانــد 

از طريــق آن بــه عــامل مــن وارد شــود و از آن بــرای فهــم مــن كمــک   گرد«.)رحيــم، 2008م، ص333(

ایــن مدخل  هــا كــه بــرای مدت هــا از پژوهش هــای انتقــادی دور مانده  انــد، تنهــا پیوســت  ها یــا توابــع مــن 
نيســتند؛ بلكــه منبعــی غنــی از شــاخص  هايی هســتند کــه مــن را غنــا بخشــیده و بــارور می  گردانــد. بنابرایــن، 
ایــن مدخل هــا بــه مــن هویــت بخشــیده و آن را متایــز می  ســازد و بنابــر ســخن خالــد حســن، تابلــوی ورود 

)thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp ،بــه جهــان مــن را عطــا می کند.)جعفــر،2009/12/22م

اغلــب اوقــات عنــوان ســؤاالتی را در ذهــن خواننــده ايجــاد می کنــد كــه بیانگــر اهميــت آن اســت؛ بــه ویــژه 
ــوان،  ــارت ديگــر عن ــه عب ــان مــن ادبــی برســيم. ب ــه پاي ــرای آنهــا منی  یابیــم مگــر اينكــه ب کــه گاه مــا جوابــی ب
خواننــده را بــرای خوانــدن مــن ادبــی تشــويق می كنــد و ايــن تشــويق از طريــق ســؤاالتی اســت كــه عنــوان بــه 
ذهــن خواننــده القــا می  كنــد و خواننــده مجبــور می شــود بــرای یافــن پاســخ آن هــا بــه عــامل مــن داخــل شــود.

)رحيم، 2008م، ص333(

ــل مــن، کار خــود  ــل از تحلي ــد قب ــم كــه بهــر اســت ناق ــوان، در می یابی ــا دقــت در نقــش و اهميــت عن ب
ــده مي گشــايد. ــراي خوانن ــدي اســت كــه رمــز و راز مــن را ب ــوان كلي ــرا عن ــد؛ زی ــوان رشوع كن ــرريس عن ــا ب را ب

ــا حــد  »پــس عنــوان- بنابــر اهميــت آن- مبانــی و اصولــی علمــی دارد كــه بــر آن اســتوار اســت. عنــوان ت
زيــادی بــه مــوازات و برابــر خــود مــن اســت. پــس هــر گونــه بررســی بــرای آشــكار كــردن فضــای مــن را بايــد از 
عنــوان رشوع کــرد؛ چراکــه عنــوان نــه تنهــا بخــش اضافــه ی زبــان نيســت كــه بتــوان آن را از كل مــن حــذف كــرد، 

عضــو اصلــی مــن اســت كــه بايــد قبــل از ورود بــه مــن، از آن عبــور کــرد.« )هــان، ص334(

2-10. تحول و پيرشفت عنوان گذاری در شعر

همــه چيــز در ايــن دنيــا در حــال تحــول و پيرشفــت اســت، در ادبيــات و موضوعــات ادبــی نيــز می تــوان 
ــته،  ــوان در گذش ــد عن ــارص مانن ــعر مع ــوان در ش ــاس، عن ــن اس ــرد. براي ــه ک ــت را مالحظ ــول و پيرشف ــن تح اي
ســاده و بی  تکلــف نيســت کــه داللــت ســطحی داشــته   باشــد، بلکــه ابهامــات، رمزهــا، اســتعاره  ها و تخيل  هــاي 
گوناگونــی را در بــر می گــرد کــه پژوهشــگر را وامــي دارد تــا از روش  هــای مختلــف بــرای بررســی و تحليــل آن 

اســتفاده کنــد و داللــت رابطــه ميــان عنــوان و مــن را کشــف کنــد.

ــی کــه در دوران  ــه و عناوين ــن اولي ــان عناوي ــن اشــعار آشــکار می شــود کــه در مي ــق بررســی عناوي از طري
معــارص پديــد   آمــده تفاوت  هايــی فــراوان وجــود دارد. در زيــر بــه منونــه  ای از تحــول عناويــن در ســه قــرن اخــر 

ــود: ــاره می ش اش

1- "قصيده در تعريف مرزا نصر طيب اصفهانی" از لطفعلی بيگ آذر بيگدلی)1101-1160ش(؛

2- "نو بهار" از داوري شرازي )1197-1242ش(؛

3- "اعتاد بنفس" از ايرج مرزا )1251-1304ش(؛

4- "بهار" از نيا يوشيج ) 1274-1338ش(؛

5- "بهار خاموش" از شاملو) 1304- 1379(؛

6- "بهار عاريتی" از شفيعی کدکنی) 1318ش(؛
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اما منونه  ی آن در اشعار عربی:

"کبار الحوادث فی وادی النيل"27 از أحمد شوقی)1868- 1932م(؛

"سفر أيوب"از سياب) 1926-1964م(؛

"نسافر کالناس"28 از درويش)1941-2008م(؛

"السفر فی الجمجمة املثقوبة"29 از مقالح)1937م(؛

اگــر در ايــن عناويــن دقــت کنيــم می  بينيــم کــه عناويــن گذشــته، ســاده و مضامــن ســطحی دارد، درحالی  کــه 
ــتعاره و  ــال، اس ــز، خي ــه رم ــوند و ب ــر می ش ــن پيچيده  ت ــويم عناوي ــر می  ش ــارص نزديک  ت ــه دوران مع ــه ب هرچ

ــر آن نزديــک   می شــود. نظاي

2-11. نقش های عنوان

شــکی نيســت کــه عنــوان نقشــی مهمــی در معرفــی مــن بــه خواننــده ايفــا می کنــد. بنابرايــن پژوهشــگران 
دربــاره  ی ايــن نقش هــا بحــث و بررســی کرده انــد کــه ازجملــه  ی آن نقــش ارتباطــی زبــان اســت کــه ياکوبســون30 
ــدگاه خــود،  ــره، هرکــس برحســب دي ــرون34 وغ ــوی هويــک31 و شــارل32 و گريفــل33 و ميت آن را کشــف کــرد. ل
ــت،  ــری اس ــای نظ ــع تعميم  ه ــا تاب ــن نقش ه ــه اي ــت ک ــت دریاف ــی ژن ــد، ول ــخص کرده ان ــوان را مش ــش عن نق

بنابرايــن نقش هــای نخســت را اصــالح و در چهــار نقــش خالصــه کــرد. )بوصبــع، 2010م، ص20(

نقش های عنوان به رشح زير است:

2-11-1. نقش تعيني کننده

ــرک  ــا در آن مش ــی مصداق  ه ــر و متام ــوان معروف  ت ــای عن ــر نقش ه ــذاری، از دیگ ــا نام  گ ــی ي تعين  کنندگ
ــه صــورت  ــن و آن را ب ــا مــن را تعي ــاب ي ــام کت ــرا ن ــرد مــن محســوب می شــود، زي ــن نخســتین کارک اســت. اي
ــدا  ــش پي ــوان گراي ــوی عن ــه س ــذاری ب ــن نام  گ ــان، ص20( بنابراي ــی می کند.)ه ــدگان معرف ــه خوانن ــق ب دقي
کرده  اســت، پــس الزم اســت نويســنده، نامــی بــرای کتــاب خــود انتخــاب کنــد کــه مــورد پســند خواننــدگان واقــع 

ــد. ــن می کن ــت مــن را تعیی ــن نقــش هوی ــه ای ــد، 1429ق، ص78( زیراک گــردد.) بلعاب

2-11-2. نقش توصیفی

بــا ايــن نقــش، مــن بيشــر توصيــف می شــود و آن شــامل دو نقــش اســت:1-نقش موضوعــی، 2-نقــش اخبــاري 
تفســري. برغــم اينکــه ايــن دو نقــش باهــم تفــاوت دارنــد، ولــی يــک وظيفــه ايفــا می کننــد کــه بــه آن توصيــف 
ــش  ــا نق ــد"، ام ــخن می  گوي ــی س ــعار فردوس ــاره  ی اش ــاب درب ــن کت ــد "اي ــی مانن ــش موضوع ــد. نق ــن می  گوين م
ــی،  ــش توصيف ــن نق ــت"، و اي ــی اس ــعار فردوس ــاب اش ــن کت ــد: مانند"اي ــر می کن ــاب را تفس ــوع کت ــربي، موض خ
ــرای خواننــده  ــرای عنــوان اســت، و ايــن نقــش مــن را ب ــه  ی کليــد تاويلــی ب ــه منزل ــرا ايــن ب ناميــده می شــود؛ زي
ــوان  ــال آن در شــعر معــارص عن ــد، 1429ق، ص82-83( مث ــا می کند.)بلعاب ــه ذهنــش الق آشــکار و تصــوری از آن ب

27 - )بزرگرین واقعه  ها در رود نیل( از مشهورترین قصاید شوقی است.

28 - مانند مردم مسافرت مي  كنيم.

29 - مسافرت درجمجمه سوراخ شده.

Yacobson- - 30

 L.Hock - 31

Charles - 32

Gryfl - 33

Mytyrvn - 34
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شــعری"یومیات جــرح فلســطینی" )درویــش، 2000م، ص165( اســت کــه عنــوان مــن را توصیــف می کنــد، زیــرا از 
ــا می باشــد. ــاره  ی فلســطینی    ها و وطــن اشــغالی آنه ــه شــعر درب ــوان مشــخص می شــود ک ظاهــر عن

2-11-3. نقش داللت کننده

ــرا  ــود، زي ــش دور ش ــن نق ــد از اي ــنده منی توان ــا نويس ــابهت دارد، ام ــی مش ــش توصيف ــا نق ــش ب ــن نق اي
ــان  ــق زب ــی خــود از طري ــی برحســب تواناي ــت خــود را دارد و هــر مؤلف ــه شــده، دالل ــی گفت ــد هــر کالم مانن
ــاه  ــان م ــرای انس ــعر"قصيده ب ــوان ش ــال عن ــرای مث ــم، 2008م، ص101( ب ــاره می کند.)رحي ــت، اش ــن دالل ــه اي ب
بهمن")شــاملو، 1380ش، ص62( کــه ایــن عنــوان بــه حادثــه  ای کــه در مــاه بهمــن اتفــاق افتــاده اســت، داللــت 

ــود. ــکار می ش ــده آش ــرای خوانن ــرا ب ــن ماج ــن ای ــدن م ــق خوان ــد و از طری می کن

2-11-4. نقش جلب کننده

ايــن نقــش از مهم  تريــن نقش هــای عنــوان بــه شــار می  آيــد، زيــرا خواننــده را بــرای خوانــدن مــن جلــب 
ــه  ــود ک ــاب می ش ــوری انتخ ــوان ط ــی عن ــد يعن ــش می ده ــاب را افزاي ــت آوردن کت ــه دس ــزه ب ــد و انگي می کن
ــوان واقــع می شــود، در  ــر داللــت عن ــزد، چــون تحــت تأث ــدن مــن برمی  انگي ــرای خوان ــده را ب کنجــکاوی خوانن
واقــع ايــن نقــش خواننــده را بــا شــگردهايی بــرای مطالعــه مــن کتــاب جلــب می کند.)بوصبــع، 2010م، ص20(

بنابرايــن، عنــوان، نقشــی مهــم در برجسته  ســازی اثــر ادبــی ايفــا می کنــد، و اثــر ادبــی را مشــخص می کنــد، 
و انگيــزه  ی خوانــدن آن را در نــزد خواننــده افزايــش می دهــد، ماننــد اطالعيــه يــا تابلويــی جــذاب کــه مشــری 

را بــه ســوی کاال جلــب می کنــد.

2-12. انواع عنوان

ــون  ــوع برحســب مضم ــر ن ــه ه ــرده ک ــته بندی ک ــوع دس ــد ن ــه چن ــن را ب ــارص، عناوي در پژوهش هــای مع
يــا داللــت آن تقســيم بنــدی کــرده   انــد کــه از جملــه آن  هــا عنــوان خارجــی، عنــوان اصلــی، عنــوان فرعــی، بيــان 
نــوع، عنــوان داخلــی و عنــوان فهرســتی می  باشــند کــه در ذيــل بــه بررســی و توضيــح آنهایــی کــه بیشــر در شــعر 

ــم: ــرد دارد، می  پردازي معــارص کارب

2-12-1. عنوان خارجی

عنــوان خارجــی، عنوانــی اســت کــه روی جلــد کتــاب اعــم از شــعر یــا نــر قــرار می گــرد و شــاعر یــا نويســنده 
بــرای جلــب توجــه خواننــده آن را آشــکار می کنــد کــه گاه بــه آن عنــوان واقعــی يــا اصلــی نيــز می  گوينــد، بــه 
عبــارت ديگــر، عنــوان خارجــی »عنــوان مرکــزی اســت کــه هويــت مؤلــف را خــارج از کتــاب تعيــن می کنــد، و 
آن بــه ايــن معنــی اســت کــه عنــوان خارجــی، اولــن بخشــی از کتــاب اســت کــه خوانــده می شــود و خواننــده بــا 

نشــانه زبانــی و بــری بــا آن روبــرو می شــود«. )حمــداوي، 2007/01/30م، ص35(

2-12-2. عنوان اصلی

ــوان  ــن عن ــه شــار مــی  رود؛ هم  چن ــن جــزء مــن ب ــد و مهم  تري ــر رس مــن می  آي ــی، هميشــه ب ــوان اصل عن
ــا  ــده ب ــه خوانن ــن اســت ک ــن جــزء م ــی، اول ــوان اصل ــرا عن ــوان خارجــی باشــد، زي ــد هــان عن ــی می توان اصل
ــی هويــت و مضمــون مــن را  ــوان اصل ــد. عن ــدن مــن جلــب می کن ــه خوان ــرو می شــود، و نظــر وی را ب آن روب

ــر آن اســت. ــاب و نظاي ــه، کت ــده، قصــه، مقال ــوان، قصي ــوان دي ــد، و شــامل عن مشــخص می کن

2-12-3. عنوان فرعی

ــه  ــد. البت ــی می  آي ــوان اصل ــس  از عن ــه پ ــود ک ــوب می ش ــی محس ــوان اصل ــاخه  ای از عن ــی، ش ــوان فرع عن
بايــد اشــاره کــرد کــه عنــوان فرعــی ممکــن اســت در بعضــی جاهــا حضــور نداشــته   باشــد و در صــورت وجــود 
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ممکــن اســت نقشــی تاويلــی بــرای عنــوان اصلــی و همچنــن نقشــی تبليغــی بــرای مضمــون مــن ايفــا کنــد، و 
آن وقتــی اســت کــه عنــوان اصلــی معــرف کامــل مــن بــه خواننــده نباشــد. عنــوان فرعــی مضمــون مــن را آشــکار 
می کند.)حســن، 2007م، ص79( بنابرايــن عنــوان فرعــی تفســرکننده عنــوان اصلــی اســت، و رابطــه  ای کــه ميــان 
ــی حاصــل  ــان عرب ــه زب ــا حــرف"او" ب ــا"، ي ــق حــرف ربط"ي ــوان فرعــی وجــود دارد از طري ــی و عن ــوان اصل عن
می شــود، يــا از طريــق دو نقطــه ):( در فارســی و عربــی کــه بعــد از عنــوان اصلــی می  آيــد، )هــان( و همچنــن 
ــرای  ــا حــروف کوچــک نوشــته می شــود. ب ــوان فرعــی ب ــزرگ و عن ــا حــروف ب ــی ب ــوان اصل بعضــی وقت  هــا عن
مثــال ديــوان امــام خمينــی بــا عنوان"بــاده  ی عشــق: اشــعار عارفانــه ی امــام خمينی)رهـــ(" اســت )امــام خمينــي، 
ــوان فرعــی آن  ــه ی امــام خمينی)رهـــ(، عن ــوان اصلــی و اشــعار عارفان ــاده  ی عشــق، عن تابســتان1376ش( کــه ب
اســت کــه عنــوان اصلــی را تفســر می کنــد. امــا منونــه  ی آن در شــعر عربــی، دیــوان شــاعر عبــد الزهــره زكــی بــا 
عنــوان "الرشیــط الصامــت: عــن الســیارات و الرصــاص و الــدم" کــه "الرشیــط الصامــت" عنــوان اصلــی و "عــن 
الســیارات و الرصــاص و الــدم" عنــوان فرعــی اســت کــه مضمــون عنــوان اصلــی را آشــکار می کنــد، زیــرا کــه ایــن 

ــد. )زكــی، 2011م( ــج می  برن ــاره وضعیــت ســختی اســت کــه عراقی هــا از آن رن ــوان درب دی

2-12-4. نشانه هم جنس بودن) بيان نوع (

بيــان نــوع عنوانــی اســت کــه نــوع مــن را از بقيــه  ی انــواع متــون ادبــی مانند عنــوان قصه، رمــان، منايشــنامه، 
شــعر و نظايــر آن متايزمی کنــد، بــرای مثــال وقتــی کــه کلمــه رمــان يــا شــعر يــا داســتان روی جلــد کتــاب نوشــته 
ــد.  ــی می کن ــن راهناي ــوع م ــرای درك ن ــده را ب ــد و خوانن ــخص می کن ــی را مش ــوع ادب ــه ن ــن کلم ــود اي می ش
)حســن، 2007م، ص79-80( البتــه ايــن نــوع عنــوان در قيــاس بــا ســاير عنوان هــا کم تــر دیــده می شــود، برخــی 
عناويــن، مضمــون اصلــی مــن را منی رســانند؛ بــرای مثــال در عنــوان قبلــی کــه ذکــر شــد يعنی"بــاده ی عشــق: 

اشــعار عارفانــه ی امــام خمينی)رهـ("اگــر کلمــه  ی "اشــعار" نباشــد نــوع ادبــی بــرای خواننــده مبهــم می مانــد.

2-12-5. عنوان داخلی

ــان  ــوار زب ــا، ن ــه تناســب آنه ــن داخلی،عناوینــی اســت کــه نویســنده ب ــا عناوي ــی ي ــوان داخل منظــور از عن
"فضــای زبانــی مــن" را بــا اغــراض مختلــف و همچنیــن بــا بهره  گیــری از نشــانه های زبانــی یــا مکتــوب تفکیــک 
ــی  ــان، ص82( ول ــد. )ه ــا می کنن ــی ایف ــوان کل ــابه عن ــی مش ــانه ها نقش های ــه آن نش ــم رفت ــد؛ روی ه می کن
اختــالف آن بــا عنــوان اصلــی آن اســت کــه فقــط خواننــده مطلــع می توانــد آن را درک کنــد، زيــرا ايــن عنــوان 
بيشــر رمــزی اســت و بــرای درک داللــت آن بايــد اول داللــت کل مــن را درک کــرد. مثــالً عنــوان داخلی"قصــدم 

آزار شاســت!" کــه عنــوان اصلــی آن شــعر "شــبانه" شــاملو اســت. )شــاملو، 1380ش، ص507(

2-13. ساختار عنوان

ســاختار عنــوان، شــامل دو عنــوان مفرد)ســاده( و عنــوان مرکــب می گــردد کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار 
می گیــرد.

2-13-1. عنوان مفرد)ساده(

عنوانــی اســت کــه از اســم يــا فعــل تشــکيل می شــود؛ بــرای مثــال: "رســتگاران". )شــاملو، 1387ش، ص781( 
هم  چنــن "أســئلة". )املقالــح، 2004م، ج2، ص297(

2-13-2. عنوان مرکب

ــا بيشــر از  ــه ي ــا يــک جمل ــه ی ــا بيشــر باشــد يعنــی شــامل شــبه جمل عنوانــی اســت کــه کلــات آن دو ي
ــاملو، 1387ش،  ــد" )ش ــه می  گوين ــش آن ک ــر ترک ــا "واپســن ت ــن ســخن گفتم"ي ــرگ م ــد "از م آن می شــود، مانن
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ص 715 و 783( يــا مثــل "بــن حلمــی و بــن اســمه کان موتــی بطيئــاً"35 و ايــن عناويــن را می تــوان منونــه  ای از 
عناوين تحول یافته دانست؛ زيرا عناوين ديگر ساده هستند.

2-14. نشانه

ــت  ــی اهمی ــه آن خیل ــن، نشانه شناســان ب ــد، بنابرای ــا می کن ــاط ایف ــاد ارتب ــارز در ایج ــش ب ــک نق نشــانه ی
داده و در تالیفــات خــود جنبه  هــای مختلــف آن بررســی کــرده و دربــاره  ی تعریــف نشــانه گفته انــد: » »نشــانه« 
عبــارت اســت از چیــزی کــه بــر چیــز دیگــری بــه جــز خــودش داللــت کنــد، یعنــی مناینــده  ی چیــز دیگــری جــز 
خــودش و یــا جانشــین چیــز دیگــری باشــد، بنابرایــن عینــاً منطبــق بــا آن چیــز نیســت. بــراي مثــال اگــر بــر دیــوار 
کوچــه  ای ایــن نشــانه را ببینــم)←(، در می  یابیــم کــه »از ایــن راه بایــد رفــت«. ایــن معنــی از نشــانه بــه خــودی 
ــا اســت کــه آن صــورت را  ــی در حقیقــت عــرف و عــادت م ــی، یعن ــد؛ بلکــه فقــط توافــق قبل ــر منی آی خــود ب
بــه ایــن معنــی می رســاند. بــا ایــن حــال رابطــه ی میــان نشــانه و معنــای آن همیشــه برحســب وضــع و قــرارداد 
نیســت. نشــانه، خصوصــاً نشــانه های وضعــی، یکــی از امتیــازات عمــده بــرش بــر جانــوران اســت«. )ســاغروانیان، 

1٣69ش، ص45٣(

2-15. نشانه شناسی

ــروزه  ــد، ام ــاره ش ــن اش ــش از ای ــه پی ــان ک ــت. همچن ــاختارگرا اس ــی س ــاره    ی نشانه شناس ــا درب ــی م بررس
ــرس  ــندرس پی ــز س ــه چارل ــت ک ــات اس ــی و ادبی ــه  ی زبان شناس ــم در زمین ــث مه ــی از مباح ــی یک نشانه شناس
ــه بحــث و بررســی آن  ــار خــود ب ــرن بیســتم، در آث ــل ق ــرن نوزدهــم و اوای ــان دوسوســور در اواخــر ق و فردین
ــت و  ــاس، ژن ــلف، گرم ــودورف، یلمس ــارت، ت ــو، ب ــو اک ــون امربت ــاختارگرایانی چ ــا س ــس از آنه ــد. پ ــه ان پرداخت
دیگــران، نشانه شناســی را در آثــار خــود بــه   طــور مفصــل بررســی کــرده و تحــوالت بســیاری در قلمــرو دانــش 

کرده انــد. ایجــاد  نشانه شناســی 

یکــی از رویکردهــای تحلیــل متــون ادبــی کــه بــه ویــژه در ســال  های اخیــر مــورد بررســی و تحلیــل ناقــدان 
و پژوهشــگران معــارص قــرار گرفتــه، نشانه شناســی اســت. زیــرا ایــن رویکــرد، داللت هــای متــون ادبــی را بــرای 
ــم از  ــی اع ــن ادب ــای م ــه ژرف ــش ب ــن دان ــق ای ــد از طری ــد می توان ــن رو، ناق ــد و از ای ــکار می کن ــده آش خوانن
ــکار  ــران آش ــرای دیگ ــود دارد، ب ــای آن وج ــه در الیه  ه ــی ای را ک ــای پنهان ــد و داللت ه ــر، ورود کن ــا ن ــعر ی ش
ســازد. بنابرایــن، نشانه شناســی بــه معنــای »دانــش عــام نشــانه ها، نظامهــای نشــانه  ای و فرايندهــای ] داللــت[ 

ــران، 1377ش، ص185( ــه ودیگ ــود.« )بورش ــی می ش ــگ تلق ــت و فرهن ــانه ها در طبيع نش

مباحثــی کــه امــروزه در زمینــه نشانه شناســی مطــرح شــده و گســرش یافتــه، دربــاره  ی موضوعاتــی اســت 
کــه در گذشــته و نــزد اندیشــمندان یونانــی و دانشــمندان مســلان مــورد بحــث و نظــر بــوده اســت؛ ایــن امــر 
ــان  ــه اندیشــه  های فلســفی و منطقــی در یون ــه دارد و ب ــه نشانه شناســی پیشــینه  ای دیرین بیانگــر آن اســت »ک
ــه  ــم ک ــم می  بینی ــت ک ــه دس ــردد. چنانک ــاز می گ ــان ب ــژه ایرانی ــه وی ــلانان ب ــان مس ــتان و در می و روم باس
نظریــه پــردازان مســلان در بحث  هــای منطقــی خــود بــه تعریــف دال و مدلــول و داللــت و متایــز میــان آنهــا 

ــدم، 1377ش، ص181( ــوی مق ــد.« )عل پرداخته  ان

البتــه رسآغــاز دانــش نشانه شناســی بــا امــروز کــه ایــن دانــش وارد زمینه  هــای متعــدد شــده اســت، تفــاوت 
دارد. در یونــان باســتان »ایــن نــام در حقیقــت برگرفتــه از واژگان علــم پزشــکی اســت کــه عالیم بیاری  هــا را مورد 
ــارۀ نشــانه ها  ــان و دستورشناســان درب ــا اینکــه از دوران باســتان، فیلســوفان منطق  دان بررســی قــرار می دهــد. ب
ــان،  ــان، مردم  شناس ــر زبان شناس ــالش پیگی ــاهد ت ــروز، ش ــه ام ــا ب ــک ت ــا از عــر رمانتی ــد؛ ام ــق می کرده ان تحقی
روان شناســان، جامعه  شناســان و ادبیات  پژوهــان بــرای تدویــن نظریــه  ای منســجم درباره  ی"داللــت در ارتبــاط"36 

35 - )در میان آرزوام و اسم وي مرگم طول کشید(.
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و "شــناخت"37 بوده  ایــم و ایــن خــود تعریــف جديــدى از موضــوع علــم نشانه شناســی را ســبب شــده اســت.« 
)دينه ســن، 1380ش، ص11(

ــا در  ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــم م ــای قدی ــی از دوران  ه ــه نشانه شناس ــم اینک علیرغ
ــش  ــام دان ــه ن ــد ب ــش جدی ــک دان ــه ی ــد ک ــن موضــوع بیشــر توجــه کرده ان ــه ای ــارص دانشــمندان ب دوران مع
نشانه شناســی متبلــور شــده، و نشــانه بــه چنــد نــوع تقســیم بنــدی گردیــده و اصــول و قواعــد داشــته اســت.

2-16. نشانه شناسی ساختارگرایی

هانطــور کــه اشــاره شــد، ایــن علــم از طریــق زبان شــناس مشــهور، فریدینانــد دو سوســور در همــه دنیــا 
ــه  ــم ک ــه می  کنی ــم، مالحظ ــر می  داری ــو ب ــه جل ــدم ب ــک ق ــارص ی ــوی دوران مع ــه س ــه ب ــد و هرچ ــرش ش منت
ــاس  ــه و اس ــوند »و پای ــوده می ش ــدی گش ــای جدی ــان دره ــط نشانه شناس ــش توس ــن دان ــرای ای ــی ب ــر مدت ه
ــود کــه هــر  ــن ب ــر ای ــی متعــددی چــون ســاختارگرایی قــرار گرفــت. در گذشــته فــرض ب رویکردهــای نقــد ادب
ــده اســت کــه نشانه شناســی برخــالف  ــن عقی ــر ای ــی اســت؛ امــا لفکوویتــس38 ب ــدی از واقعیت هــای بیرون تقلی
»نقــد نــو«، کــه در دهــه هــای1950 و60 رونــق داشــت، از تعریــف هــر بــه عنــوان »محــاکات« یعنــی وامنــود 
واقعیــت، روی برتافتــه و بر«نشــانه« تأکیــد می کنــد؛ رونــدی کــه تــالش می کنــد مفهــوم ثانــوی و عمیق  تــری را 
در یــک مــن بازیابــی کنــد. بنابرایــن، نشانه شناســی و ســاختارگرایی بــه دنبــال کشــف ماهــوی واقعیــت نیســتند. 
بلکــه می   خواهنــد نشــان دهنــد کــه ایــن واقعیت هــا چطــور بــه وجــود می  آینــد... نویســنده بــرای انتقــال پیــام 
ــش از  ــه پی ــد ک ــه نظریه  هایی  ان ــاختارگرایی از جمل ــی و س ــد. نشانه شناس ــایی کن ــز گش ــانه ها را رم ــود از نش خ
هــر چیــز بــه ایــن می  پردازنــد کــه چطــور زبــان و ادبیــات، معنــا را منتقــل می کننــد.« )انوشــیروانی، 1384/3/4 

)www.sid.ir ش. 

دوسوســور در بررســی  های خــود بیشــر بــه داللــت نشــانه ها بــا هــم اهمیــت مــی  داد کــه از دیــدگاه وی، 
یــک نشــانه  هیــچ وقــت »بــه خــودی خــود معنــی منی دهــد، بلکــه ارزش آن ناشــی از رابطــه ی آن بــا نشــانه های 
ــی  ــتند. یعن ــی هس ــوری و دل به خواه ــانه ها ص ــرا نش ــت؛ زی ــی اس ــالً بدیه ــر کام ــن ام ــل ای ــت. دلی ــر اس دیگ
متشــکل از یــک تصــور آوایــی )دال( و یــک تصــور مفهومــی )مدلــول( بــوده کــه خــود بــه خــود تهــی از معنــا 
هســتند و تنهــا تفــاوت و افراقشــان از یکدیگــر اســت کــه بــه آنهــا معنــی می دهــد؛ همچنیــن فقــط در یــک 
نظــام اســت کــه نشــانه ها از طریــق رابطــه ی ســلبی شــان بــا دیگــر واحدهــای آن نظــام، تعریــف می شــوند.« 
ــای آن دگرگــون  ــا واژگان دیگــر شــاید معن ــاط ب ــک واژه در ارتب ــن رو، ی ــار1384ش، ص127( از ای )ســجودی، به

شــود.

نشــانه در زندگــی انســان نقش هــای متعــددی دارد کــه کارکــرد آن تنهــا در ایجــاد ارتبــاط نیســت، »بلکــه 
ــه  ــد. ب ــده دارن ــر عه ــی کالم را ب ــت بالغ ــا دالل ــی ی ــت معنای نشــانه ها خــود بخشــی از ســاخت شــعری و دالل
عبــارت دیگــر، نشــانه های نگارشــی نــه بــه عنــوان ابــزار کمکــی، بلکــه همچــون بخشــی از کالم بــه کار می رونــد 

ــام را بــه دوش دارنــد.« )ایــران  زاده، 1387ش، ص35( و وظیفــه ی انتقــال پی

2-17. دال و مدلول

دوسوســور، در مباحــث خــود نیــز بــه تجزیــه و تحلیــل نشــانه پرداختــه اســت کــه از دیــدگاه وی هــر نشــانه 
دو وجــه دارد کــه یــک وجــه آن کــه )دال( اســت و بــر وجــه دیگــر یعنــی )مدلــول(، داللــت می کنــد. رابطــه ی 
میــان دال ومدلــول را اصطالحــاً داللــت می گوینــد. »از آنجایــی کــه هــر زبــان را می تــوان "مجموعــه ای معنــادار" 
در نظــر گرفــت و وجــود معنــا نیــز متکــی بــر حضــور دال ومدلــول اســت؛ بنابرایــن، هــر گاه کــه ارتبــاط بیــن دال 
و مدلــول مطــرح باشــد، می تــوان از زبانســخن بــه میــان آورد. سوســور، زبان شــناس ژنــوی مدلــول را نیــز یــک 
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"مفهــوم" در نظــر می گیــرد و در تعریفــی اســتعاری، دال و مدلــول را بــه صفحــه  ی کاغــذی تشــبیه می کنــد کــه 
روی آن حکــم دال و پشــت آن حکــم مدلــول را دارد و بدیــن ترتیــب بــه ارتبــاط تنگاتنــگ و جدایــی ناپذیــر ایــن 
دو اشــاره می کنــد.« )شــعیری، 1381ش، ص24( بنابرایــن، بــرای رســیدن بــه شــئ خارجــی بایــد از ایــن دو مرحلــه 
گذشــت؛ بــرای مثــال بــا شــنیدن لفــظ کتــاب بــه معنــای کتــاب و از معنــای کتــاب بــه خــود کتــاب پــی می  بریــم.

2-18. معنای رصیح و معنای ضمنی

از دیــدگاه نشانه شناســان هــر لفــظ دارای معنــای رصیــح و معنــای ضمنــی اســت. معنــای رصیــح آن اســت 
ــای  ــا معن ــد. ام ــان آن را درک می کنن ــورت یکس ــه ص ــه ب ــود و هم ــده می ش ــام فهمی ــا پی ــظ ی ــر لف ــه از ظاه ک

ضمنــی، معنایــی اســت کــه غیــر مســتقیم و اســتنباطی اســت.

»نشانه شناســان مدعــی هســتند کــه هیــچ نشــانه  ای متضمــن معنایــی رصفــاً رصیــح نیســت. بلکــه همــواره 
معنــای رصیــح داللت هــا، مــا را بــه ســاختی ضمنــی یــا تلویحــی راهــربی می کننــد.... امــا نشانه شناســان 
ــن  ــه همی ــل اجتاعــی –فرهنگــی و تاریخــی اشــاره منــوده وب ــت عوام ــوع تفســیرها و اهمی ــه تن ــی، ب اجتاع
جهــت رصیحــاً اعــالم می کننــد کــه قبــول معنــای رصیــح زبــان امــری دشــوار اســت. بــه عبــارت دیگــر، داللــت و 
معنــای رصیــح، متضمــن وفــاق و همزبانــی وســیع  تر اجتاعــی اســت. مثــالً معنــای رصیــح یــک نشــانه از جانــب 
ــوان  ــی و تلویحــی دال  هــا منی ت ــای ضمن ــا در مــورد معن ــول اســت. ام ــگ مــورد قب ــک فرهن ــت اعضــای ی اکری
فهرســت جامعــی تدویــن منــود، چراکــه ایــن امــر بســتگی بــه ذوق و دریافــت فــردی دارد و همــواره در حــال 

ــر اســت.« )صیامــی1386ش، ص134( تغیی

2-19. نشانه زبانی

زبــان بــه عنــوان وســیله  ی ارتبــاط میــان مــردم اســت، از نشــانه های زبانــی تشــکیل می شــود و هــر نشــانه 
ــرا  ــن ف ــه ذه ــری را ب ــمت، دیگ ــن دو قس ــک از ای ــر ی ــرد. ه ــکل می گی ــی ش ــر آوای ــوم و تصوی ــی از مفه زبان
ــول اســت. »سوســور هانطــور کــه  ــزه  ای از دال و مدل ــی آمی ــوان گفــت نشــانه زبان ــن، می ت ــد. بنابرای می خوان
زبــان را یــک نظــام می دانــد کــه از روابــط نشــانه های زبانــی )دال هــای زبــان( شــکل می گیــرد، نظــام نشــانه  ای 
ــرح  ــود مط ــه ذات خ ــم ب ــزا و قائ ــرد و مج ــانه ای منف ــچ نش ــه در آن هی ــد ک ــط می دان ــی از رواب ــز نظام را نی
ــازمانی  ــورت س ــه ص ــتگاهی از واژگان، ب ــوان دس ــه عن ــان ب ــرا زب ــژاد، 1389ش، ص102( زی ــی ن ــت.« )زابل نیس
نظام منــد عمــل می کنــد؛ و بنابرایــن، »در میــان نشــانه های زبانــی، مــا بایــد میــان واحدهــای داللــی )واژه هــا یــا 
اگــر دقیــق باشــیم "تــک هجاهــا"( کــه دارای یــک معنــی مشــخص اســت و تلفــظ اولیــه را بــه وجــود می آورنــد، 
بــا واحدهــای متایــز کننــده )"صداهــا" یــا واج هــا( کــه جزئــی از صــورت و شــکل هســتند، امــا معنــی مســتقیم و 

ــارت، 1370ش، ص 52( ــل شــویم.« )ب ــز قائ ــد، متی ــه را پایه  گــذاری می کنن ــد و تلفــظ ثانوی مشــخص ندارن

2-20. نشانه و داللت

همچنانکــه اشــاره کردیــم زبــان از نشــانه های زبانــی تشــکیل می شــود و بــه وســیله  ی ایــن نشــانه ها یــک 
ــه زندگــی انســان معنــی و  ــن نشــانه ها »ب ــد و ای ــه معنــی و داللــت دارن ــرد کــه البت نظــام زبانــی شــکل می گی
بُعــد می دهــد؛ هــر نشــانه بــر معنایــی داللــت می کنــد. نشــانه محــرک یــا جوهــر محســوس اســت کــه تصویــر 
ــی  ــرو، 1383ش، ص39(؛ یعن ــود« )گی ــی می ش ــر تداع ــی دیگ ــی محرک ــر ذهن ــا تصوی ــا ب ــن م ــی آن در ذه ذهن

نشــانه حاصــل اتحــاد صــورت دال بــا مفهــوم تصویــری اســت کــه بــه آن داللــت می کنــد.

ــام نشــانه را می ســازد کــه در یــک  ــه ن ــر ب ــک ناپذی ــی تفکی ــول دارد و کلیت ــه مدل ــی ب ــت ایجاب »دال، دالل
ــی  ــی و انتزاع ــت ذهن ــن کلی ــد؛ ای ــان ارزش می  یاب ــانه های زب ــر نش ــا دیگ ــل ب ــته و در تقاب ــان بس ــام همزم نظ
ــار  ــرد مه ــی از عملک ــادل ناش ــن تع ــرار دارد. ای ــتایی ق ــادل و ایس ــی در تع ــرش همزمان ــته در ب ــت و پیوس اس

ــجودی، 1386ش، ص201( ــت.« )س ــور اس ــری سوس ــام فک ــول( در نظ ــه مدل ــت )دال ب ــده  ی دالل کنن
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ــز  ــی خــاص خــود را نی ــژه  ی خــود را دارد، داللت هــای معنای ــی نشــانه های وی ــر ادب ــه هــر اث ــی ک از آنجای
ــه رو هســتیم؛ چراکــه  ــر ادبــی روب ــرای هــر اث ــا تأویل هــای متعــددی ب ــد. بنابرایــن، مــا همیشــه ب ایجــاد می کن

ــد. ــل می کن ــن مــن، نشــانه های آن را تأوی ــز برحســب دریافــت خــود از ای ــا پژوهشــگر نی ــد ی ناق

2-21. ساختار

زبان شناســی ســاختارگرا بــه مصادیــق متنــوع زبــان، یعنــی گفتارهــا توجــه می کنــد. ســاختار، نظامــی اســت 
کــه از اجزایــی کــه رابطــه  ای هاهنــگ بــا یکدیگــر و بــا کل نظــام دارنــد، تشــکیل می شــود؛ یعنــی در آن اجــزا 
بــا کل و کل بــا اجــزا مرتبــط هســتند. بنابرایــن، ســاختار در اثــر ادبــی بــه معنــی »پیونــدی یکپارچــه و منســجم 
میــان همــه  ی عنــارص ادبــی و هــری اســت کــه شــاعر، نویســنده و هرمنــد، آن را بــا بــه کارگیــری شــگردهای 
ادبــی و هــری بــه طــرزی هرمندانــه پدیــد مــی  آورد. همــه  ی اجــزا و عنــارصی کــه در ارتبــاط متقابــل بــا یکدیگــر 
ــده  ــد، ســاختار نامی ــی ندارن ــن اجــزا معنای ــچ یــک از ای ــدون هی ــد و ب ــرار دارن ــر ق ــِت ســاختی بزرگ  ت ــا کلی و ب
می شــوند. ایــن اجــزا و عنــارص در پیونــدی تنگاتنــگ و متقابــل بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و مجموعــه  ی ایــن اجــزا 
و عنــارص اســت کــه کلیتــی مرتبــط و منســجم می ســازد و ایــن اجــزا و عنــارص، پدیــد آورنــده  ی ســاخت کلــی بــر 

اســاس قواعــد و اصــول خاصــی بــه یکدیگــر پیوســته اســت.« )علــوی مقــدم، 1377ش، ص186(

2-22. ساختار معنی

ــان  ــی در زب ــه ســاختار معن ــا ب ــه آنه ــز از مباحــث نشانه شناســان محســوب می شــود ک ــی، نی ســاختار معن
ــر پیونــد میــان ســاختارهای معنایــی مبتنــی اســت. بنابرایــن  ــان ب ــه نظــر آنهــا اســاس زب توجــه کرده انــد کــه ب
ــه  ــر ب ــک عن ــا. ی ــن آنه ــر و رابطــه ی بی ــان دو عن ــارت اســت از وجــود همزم ــی عب ــن معن »ســاختار بنیادی
تنهایــی منایانگــر معنایــی نیســت؛ زیــرا دو عنــر بایســتی وجــود داشــته باشــند و ایــن دو عنــر بایســتی بــه 
گونــه ای وجــود داشــته باشــند کــه رابطــه ی بیــن آنهــا نشــانگر تشــابه و تفــاوت آنهــا باشــند. هــر چنــد کــه ایــن 
دو جــزء متفاوتنــد، بایســتی چیــزی بیــن آنهــا مشــرک باشــد تــا آنهــا بتواننــد همزمــان درک شــوند.« )دینــه ســن، 

1380ش، ص117(

2-23. کارکرد نشانه

نشــانه بــه عنــوان ابــزاری ارتباطــی اســت کــه از نشــانه ها تشــکیل می شــود و پیــام بیشــر از طریــق ایــن 
ــان فرســتنده  ــاط می ــام و ایجــاد ارتب ــال پی ــک نشــانه، انتق ــن، از کارکرد  هــای ی ــرد. بنابرای نشــانه ها شــکل می گی
وگیرنــده اســت. ایــن امــر مســلتزم وجــود چنــد عنــر اســت: »موضــوع یــا چیــزی کــه دربــاره  اش ســخن گفتــه 

شــود یــا مرجــع، نشــانه ها و بنابرایــن یــک رمــزگان، وســیله  ی انتقــال و البتــه یــک فرســتنده و یــک گیرنــده.

پیام گیرندهفرستنده
رسانه رسانه

رمزگان

مرجع

رومــن یــا کوبســون بــر مبنــای طــرح واره ای کــه از نظریــه  ی ارتباطــات وام گرفتــه بــود – و اکنــون دیگــر بــه 
صورتــی کــه طــرح واره ی کالســیک در آمدهاســت–، شــش کارکــرد را بــرای زبــان قائــل شــد؛ تحلیــل او – بــا اندکــی 
تســامح- در مــورد متامــی اشــکال ارتبــاط معتــرب اســت. عــالوه بــر ایــن، مســئله  ی کارکرد  هــا بــا پدیــده ی دیگــری 
ــه از اصطالحــات مــد روز اســتفاده  ــرای آن ک ــا ب ــام، ی ــاط، حامــل پی ــه هــان وســیله  ی ارتب ــد می خــورد ک پیون

کــرده باشــیم، پدیــده ی رســانه اســت.« )گیــرو، 1383ش، ص20(



| 43 |

2-24. انباشت

در مــن ادبــی ممکــن اســت زنجیــره ای از واژه هــا وجــود داشــته باشــند کــه از طریــق یــک عنــر معنایــی بــا 
هــم پیونــد می یابنــد كــه انباشــت نامیــده می شــود. انباشــت در مــن از کلاتــی پدیــد می آیــد کــه بــا معنابــن 
خــود رابطــه ی مــرادف دارنــد. چنانکــه »بــرای ریفاتــر هــر کلمــه از یــک یــا چنــد "معنابــن" یــا واحــد کمینــه ی 
معنایــی پدیــد آمــده اســت. مثــالً در کلمــه "بلبــل" معنابن  هــای "جانــدار، غیــر انســان، خــوش آوا" و از ایــن قبیــل 
دیــده می شــود. فراینــد انباشــت وقتــی اتفــاق می  افتــد کــه خواننــده بــا مجموعــه کلاتــی مواجــه می شــود کــه 
از طریــق عنــر معنایــی واحــدی کــه بــه آن معنابــن مشــرک می گوییــم، بــه هــم مربــوط می شــوند.« )برکــت، 

و افتخــاری، 1389ش، ص115(

2-25. منظومه ی توصیفی

ــر  ــد ریفات یکــی از روش  هــای تحلیــل نشــانه های مــن، منظومــه ی توصیفــی اســت کــه نشانه شناســان مانن
بــرای شــناخت داللت هــای مــن ادبــی بــدون در نظــر گرفــن دســتور زبــان، ایــن روش بــرای تحلیــل و تفســیر 

مــن ایجــاد کــرده اســت کــه ایــن نــوع بررســی داللت هــای مــن بــرای پژوهشــگر آشــکارتر می کنــد.

منظومــه ی توصیفــی کــه بــر روابــط مفاهیــم ناهمپایــه مبتنــی است،»شــبکه  ای از واژه هــا اســت کــه پیرامــون 
ــِن واژه  ی  ــاس معناب ــر اس ــاط، ب ــای ارتب ــتند و در آن مبن ــاط هس ــم در ارتب ــا ه ــته  ای ب ــک واژه  ی هس ــور ی مح
هســته  ای اســت. در یــک منظومــه ی توصیفــی، رابطــه مجــازی اســت و از کل بــه جــزء بیــان می شــود و در آن 
ــد  ــا چن ــی باشــد ی ــن انباشــت معنای ــط می شــود و ممکــن اســت شــامل چندی ــارش مرتب ــا اق هــر هســته ای ب

ــو، 1390ش، ص86( ــد«. )نبی  ل ــت کن ــی را دریاف ــی بخش های ــت معنای انباش

2-26. تداعی واژگانی و مفهومی

ناقــد پــس  از دریافــت انباشــت و منظومــه ی توصیفــی مــن شــعری، می توانــد بــه تداعــی واژگانــی و مفهومــی 
دســت یابــد کــه آن نقــش مهمــی بــرای رســیدن بــه داللــت مــن، ایفــا می کنــد و از طریــق آن کل مــن در چنــد 
نکتــه خالصــه می شــود. »تداعــی واژگانــی و مفهومــی یــک تصویــر قالبــی اســت کــه در ذهــن خواننــده وجــود 
دارد و واژه یــا عبارتــی در مــن آن را تداعــی می کنــد. تداعــی واژگانــی و مفهومــی در واقــع موضوع  هــای کلیــدی 
اســت کــه در مــن شــعر، بیانــی گســرده و مکــرر، یــا غریــب و نــا آشــنا دارد. خواننــده ضمــن فراینــد تفســیر، در 
مواجــه بــا موانــع غیــر دســتوری ناگزیــر اســت ســطح دوم و عالی  تــری از معنــا را آشــکار ســازد کــه جنبه  هــای 
غیــر دســتوری مــن را تبییــن کنــد. آنچــه رسانجــام بایــد کشــف شــود، یــک ماتریس  )شــبکه  ی( ســاختاری اســت 

کــه می توانــد بــه یــک جملــه یــا حتــی یــک واژه کاهــش یابــد.« )هــان، ص86(

2-27. شبکه ی ساختاری

خواننــده از طریــق تداعی  هــای واژگانــی و مفهومــی می توانــد یــک تصویــر قالبــی از مــن در ذهــن خــود 
ــی و  ــی واژگان ــن تداع ــد. ای ــل می کن ــه ذهــن وی منتق ــن آن را ب ــی در م ــا عبارت ــک واژه ی ــه ی داشــته باشــد ک
ــا تحلیــل و تفســیر مــن رسانجــام یــک  مفهومــی کلیــدی بــرای موضوعــات مــن بــه شــار مــی  رود کــه ناقــد ب
شــبکه ســاختاری بــرای وی پدیــد می شــود کــه آن می توانــد یــک کلمــه یــا جملــه باشــد. »شــبکه  ی ســاختاری39، 
واژه یــا عبــارت و جملــه  ای اســت کــه بتوانــد بــه عنــوان ریشــه  ی تداعی  هــای واژگانــی و مفهمومــی، مــن شــعر را 
بازنویســی کنــد. شــبکه  ی ســاختاری ممکــن اســت در شــعر وجــود نداشــته باشــد، ایــن ماتریس)شــبکه( را فقــط 
ــه در شــعر وجــود  ــک جمل ــا ی ــک کلمــه ی ــه صــورت ی ــرا ب ــرد زی ــوان اســتنتاج ک ــر مســتقیم می ت ــه طــور غی ب
ــذل،  ــات مبت ــه صــورت عبارت  هــای آشــنا، کل ــق روایت  هــا بالفعــل شــبکه  ی ســاختاری، ب ــدارد، شــعر از طری ن
نقــل قول  هــا، بــا تداعی  هــای قــراردادی، بــا شــبکه  ی ســاختاری خــود در پیونــد اســت، ایــن روایت  هــا هیپوگــرام 
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)تداعــی واژگانــی و مفهومــی( نامیــده می شــوند. شــعر از طریــق روایت  هــا یــا هیپوگرام  هــا )موضوعــات 
کلیــدی( بــا شــبکه  ی ســاختاری خــود در ارتبــاط اســت، همیــن شــبکه  ی ســاختاری اســت کــه رسانجــام بــه شــعر 

وحــدت می  بخشــد.« )نبی  لــو، 1390ش، ص86(

ناقــد، از طریــق شــبکه  ی ســاختاری می توانــد نشــانه های مــن را تحلیــل و داللت هــای عمیــق آن را 
ــد. ــت کن دریاف

2-28. هیپوگرام

ــا شــعر دشــواری را کــه خــالف  ــن امــکان می دهــد ت ــده ای ــه خوانن ــرای تفســیر شــعر ب ــر ب ــه  ی ریفات نظری
جریــان معمــول دســتور زبــان اســت، خــوب تحلیــل و تفســیر و ابهام  هــا و رمزهــای آن را آشــکار و جنبه  هــای 
غیــر دســتوری مــن را بیــان کنــد کــه بــه پیــدا شــدن یــک "ماتریــس ســاختاری" منجــر می شــود. خواننــده  ی ایــن 
ماتریــس، تنهــا بــه طــور غیــر مســتقیم می توانــد اســتنتاج کنــد کــه –همچنانکــه گذشــت- بــه صــورت یــک کلمــه 
ــه صــورت  ــس ب ــق روایت  هــای موجــود در ماتری ــدارد. شــعر از طری ــالً در مــن شــعری وجــود ن ــه عم ــا جمل ی
عبارت  هــای آشــنا و غیــره بــا مــا تریــس ســاختاری خــود رابطــه دارد. ریفاتــر ایــن روایــت را "هیپوگــرام" نامیــده 

اســت. )هــان(

»هیپوگــرام در لغــت بــه معنــی زیــر نوشته  هاســت. متــون اساســاً معناهــای خــود را از طریــق یــک گفتــان 
جمعــی دریافــت می کنــد و توســط فــرد بیــان می  گردنــد؛ بــه همیــن دلیــل نشــانه های متنــی داللتگــر در زیــر 
ــه ایــن ارجاعــات و زیــر من  هــا کــه بــه صــورت نهادینــه در  من  هــا و ارجاعــات فرهنگــی همگانــی هســتند. ب

فرهنــگ جمعــی موجودنــد، اصطالحــاً هیپوگــرام می  گوینــد.« )علیپــور، بهــار 1390ش، ص381(

2-29. مربع معناشناسی

ــک  ــوان ی ــه عن ــاس ب ــی  رود. گرم ــه شــار م ــات ب روایت  شناســی یکــی از بحث  هــای ســاخت  گرایی در ادبی
روایت شــناس، در زمینــه ی معناشناســی روایــت، بحثــی را تحــت عنــوان "مربــع معناشناســی" مطــرح می کنــد و 

آن را ابــزاری بــرای تحلیــل مفاهیــم دوگانــه معرفــی می کنــد.

مربــع معناشناســی نوعــی بازمنــود دیــداری و واضــح از مقولــه  ای معناشــناختی اســت. امــا آنچــه دســتیابی 
ــان  ــی ه ــت؛ یعن ــی کالم اس ــد پویای ــه  ی فراین ــه جانب ــه  ی هم ــازد، مطالع ــرس می  س ــودی را می ــن بازمن ــه چنی ب

ــار 1389ش، ص69( ــم. )عباســی، به ــه آن پرداخته  ای ــه اینجــا ب ــا ب ــا ت ــه م ــزی ک چی

در واقــع، مربــع معناشناســی بــا ژرف ســاخت گفتــان مرتبــط اســت. بــه بیــان دقیق تــر، می تــوان گفــت کــه 
متــام ســاختار روبنایــی گفتــان بــر ایــن ژرف ســاخت کــه هــان نقطــه  ی مرکــزی گفتــان محســوب می شــود، 
اســتوار اســت. پــس، منطقــی اســت اگــر بگوییــم کــه مربــع معناشناســی قــادر بــه فــرشده و ســاده کــردن مباحــث 
ــا  ــه طــور گســرده و بســیار جامــع در بحــث فراینــد کالمــی ب ــه و تحلیــل کالم اســت. بــی شــک، آنچــه ب تجزی
ســاختار روبنایــی کالم مــورد بررســی قــرار می گیــرد، بــه کمــک مربــع معناشناســی بــه ســاختاری کلــی و بســیار 

خالصــه تبدیــل می شــود کــه فقــط قلــب گفتــان را نشــانه مــی رود.« )شــعیری، 1381ش، ص127-126(

ــارص  ــن عن ــان ای ــه می ــی را ک ــی و تفاوت  های ــارص معنای ــاط عن ــی، ارتب ــه شــکل منطق ــع معناشناســی ب مرب
ــه ژرف  ــی، ب ــده معمول ــک خوانن ــوان ی ــه عن ــخص ب ــک ش ــت ی ــن اس ــا »ممک ــد. ام ــان می ده ــود دارد نش وج
ــه  ــرای رســیدن ب ــر ب ــک تحلیل  گ ــا ی ــع معناشناســی واقــف نباشــد، ام ــن مرب ــه وجــود ای ــربد و ب ــی ن ســاخت پ

ــی. م، 1382ش، ص181( ــازد.« )ب ــکار س ــی را آش ــع معناشناس ــن مرب ــد ای ــن، بای ــه در م ــای نهفت ــت معن کلی

بــا اینکــه ســنت  های زبانــی، در نشانه شناســی مفهــوم دوگانگــی را بــه وجــود آورده انــد، یــا کوبســن بــه دو 
نــوع رابطــه ی دوگانــه  ی تضــاد و تناقــض قائــل اســت. گریــاس بــا اســتناد بــر ایــن دو نــوع رابطــه، ســاختار مربــع 
ــض و تکامــل اســت.  ــع، تضــاد، تناق ــن مرب ــن طرفی ــط اساســی بی نشانه شناســی را ترســیم کــرد. از نظــر او رواب
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گرمــاس تضــاد و تناقــض را از علــم منطــق گرفــت )زیتونــی، 2002م،ص148(. بــه اعتقــاد او، از خــالل اختــالف 
ــی  ــاختارهای بیان ــا س ــاخت ب ــطح روس ــود و در س ــف زاده می ش ــکل  های مختل ــا در ش ــاد، معن ــض و تض و تناق

ــز، مقدمــه  ی حمــداوی، 2007م، ص12( ــد. )کورت ــی می  یاب متفــاوت تجل

روابــط حاکــم بــر مربــع معناشــناختی، تضــاد، نفــی تضــاد، تناقــض و تکامــل اســت. بدیــن ترتیــب کــه »در 
ــم  ــال، مــا می توانی ــرای مث ــده می شــوند. ب ــه خوان ــا یکدیگــر در تضــاد باشــند، مقول معناشناســی، دو واژه کــه ب
مقولــه  ای تحــت عنــوان "روشــن≠ تاریــک" داشــته باشــیم. بنابرایــن، نخســتین گام در شــکل  گیری مربــع 
ــات  ــی اثب ــی یک ــه نف ــتند ک ــاد هس ــی متض ــی، دو واژه در صورت ــت. ازطرف ــاد اس ــن دو متض ــی داش معناشناس
دیگــری را در پــی داشــته باشــد. همچنیــن بــه نظــر گرمــاس، در صورتــی می تــوان دو واژه را متضــاد انگاشــت کــه 
حضــور یکــی حضــور دیگــری را در پــی داشــته باشــد، هان  طــور کــه فقــدان یکــی فقــدان دیگــری را بــه دنبــال 

دارد.« )شــعیری، 1381ش، ص127(

ــان،  ــه  ای )ه ــاط مقول ــر ارتب ــی ب ــع معناشناس ــح داد: مرب ــن توضی ــع را چنی ــن مرب ــوان ای ــن، می ت بنابرای
ص27( و سلســله مراتبــی )کورتــز، 2007م، ص93( اســتوار اســت. تحلیل  گــر بایســتی در مرحلــه  ی نخســت 
تقابل  هــای رصیــح را مشــخص کنــد ســپس گســره  ی معنایــی هــر واژه را مــد نظــر قــرار دهــد و معلــوم کنــد کــه 
ایــن گســره از لحــاظ ترادفــات تــا چــه حــد قابــل تعمیــم اســت. در ایــن صــورت می  بینیــم هــر واژه می توانــد 

ــرد )ضیمــران، 1383ش، ص106( ــرار گی ــه  ی خــاص خویــش ق در نظــام چهارگان

بدیــن ترتیــب در مربــع معناشناســی چهــار قطــب وجــود دارد کــه دو قطــب باالئــی آن تشــکیل دهنــده  ی 
ــن  ــک از ای ــر ی ــامل ه ــع ش ــن مرب ــی ای ــب پایین ــت و دو قط ــا" اس ــروه متضاده  ه ــی "گ ــی یعن ــه ی اصل مقول

ــت. ــی اس ــری منف ــا جهت  گی ــا ب ــا ام متضاد  ه

ــرگ  ــی و م ــه زندگ ــد، مقول ــرار دارن ــر ق ــا یکدیگ ــادی" ب ــاط "تض ــه در ارتب ــا را ک ــن مقوله  ه ــاس ای »گرم
ــور  ــول حض ــر قب ــی ب ــور یک ــه حض ــاد ب ــرا اعتق ــوند زی ــده می ش ــاد خوان ــی متض ــن دو، مقوله  های ــد؛ ای می دان
دیگــری اســتوار اســت )چنانکــه بــی مفهــوم زندگــی، اعتقــاد بــه مقولــه ی مــرگ غیــر ممکــن اســت(. امــا بــه غیــر 
از ایــن ارتبــاط تضــادی، ارتبــاط دیگــری وجــود دارد کــه ارتبــاط "متناقــض" نــام دارد؛ یعنــی ارتبــاط یــک مقولــه بــا 
نفــی آن. بــرای مثــال: زندگــی و نــه زندگــی، مــرگ و نــه مــرگ. ارتبــاط دیگــری نیــز بــه نــام ارتبــاط "ایجابــی" کــه 
بیــن مثــالً زندگــی و نــه مــرگ وجــود دارد قابــل تصــور اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه آنچــه کــه نــه مــرگ باشــد )یعنــی 
نفــی مــرگ( ایجــاب می کنــد کــه بــه زندگــی اشــاره کنــد. ایــن مقوله هــا در قســمت معناشناســی بنیــادی مطــرح 
می شــوند و بــه نحــوی بنیادیــن بــه ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر پرداختــه می شــود. مثــالً بــرای رفــن از یــک متضــاد 
بــه متضــادی دیگــر، منی تــوان مســیری مســتقیم را طــی کــرد، بلکــه ابتــدا بایــد مقولــه  ای نقــض شــود و ســپس 
بــه متضــاد دیگــری رســید؛ بدیــن ترتیــب، الزمــه  ی رســیدن بــه مــرگ، نقــض زندگــی اســت و الزمــه  ی رســیدن بــه 

زندگــی، نقــض مــرگ اســت.« )عباســی، 1389ش، ص69(

نه زندگی نه مرگ

مرگ زندگی

تفکــر حاکــم بــر ایــن مربــع، اســاس حرکــت را "نــه" می دانــد؛ بدیــن ترتیــب کــه تــا بــه چیــزی نــه نگوییــم 
ــوان از  ــع، منی ت ــن مرب ــر ای ــم ب ــق حاک ــاس منط ــر اس ــس ب ــم. پ ــت کنی ــاد آن حرک ــمت متض ــه س ــم ب منی توانی
متضــادی بــه متضــاد دیگــر حرکــت کــرد، مگــر آنکــه ابتــدا آن را نقــض کنیــم. تنهــا در صــورت نقــض یــک متضــاد 
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اســت کــه می تــوان بــه ســوی متضــاد دیگــر رهســپار شــد. بــرای عبــور از زندگــی بــه مــرگ بایــد ابتــدا زندگــی 
را نقــض کــرد یعنــی بــه آن نــه گفــت. بدیــن ترتیــب الزمــه  ی مــرگ، نقــض زندگــی و الزمــه نقــض زندگــی، خــوِد 

زندگــی اســت. )شــعیری، 1381، ص128(

ــرار دادن  ــق ق ــه از طری ــت ک ــن دانس ــاخت م ــان ژرف س ــوان ه ــی را می ت ــع معناشناس ــن، مرب »بنابرای
متضادهــا و نقیضه  هــا در مقابــل هــم، معنــا را در رو ســاخت داســتان می ســازد.« )خراســانی، 1398ش، ص74(

طبعــاً هــر چــه مــن پربارتــر باشــد، معانــی بیشــری در خــود نهفتــه دارد کــه فراتــر از مربــع اســت. معانــی 
ــدون بررســی  ــود. در نتیجــه، ب ــر خواهــد ب ــر و چــه بســا جزئی  ت ــل بیشــر و دقیق  ت بیشــر هــم مســتلزم تحلی
ــد دســت  ــه حســاب می آی ــن ب ــه زیرســاخت م ــی ک ــع معنای ــه مرب ــوان ب ــا کالم منی ت ــن ی ــارص روســاخت م عن

یافــت.

2-30. نشانه شناسی عنوان

پژوهش هایــی کــه عنــوان یــک اثــر ادبــی را بررســی می کنــد، در شــار مطالعــات نقــد معــارص اســت کــه در 
خــالل آن پژوهشــگران و محققــان، از زوایــای مختلــف بــه بررســی و تحلیــل عنــوان پرداخته  انــد. می تــوان گفــت 
عنــوان نقــش بــارزی در فهــم معنــی ومحتــوای اثــر ادبــی دارد و اهمیــت آن در ایــن اســت کــه نخســتین نشــانه  ای 
ــر موضــوع مــن  ــد ب ــوان می توان ــه واســطه  ی عن ــه ب ــه  ای ک ــه گون ــا آن مواجــه می شــود؛ ب ــده ب ــه خوانن اســت ک

احاطــه پیــدا کنــد و از داللت هــای آن مــن، منادهــا، اســتعاره ها، و مجازهــای پنهــان در آن اطــالع یابــد.

همچنیــن از آنجایــی کــه نام  گــذاری، معرفــی و بیــان مــن بــر عهــده  ی عنــوان آن اســت، عنــوان یــک عالمــت 
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــان ق ــن و جه ــان م ــل می ــد فاص ــردازد و در ح ــایی می پ ــه شناس ــه ب ــت ک ــناختی اس نشانه ش
همچــون یــک محــل تالقــی اســراتژیک و بــه واســطه  ی آن، گــذار از مــن بــه جهــان و از جهــان بــه مــن انجــام 
ــین،  ــرد. )حس ــری را در برگی ــک دیگ ــر ی ــان آن دو، ه ــای می ــد فاصله  ه ــن ح ــان رف ــق از می ــا از طری ــرد و ی گی

2005م، ص 351(

ــه  ــف اســت ک ــای مختل ــا از جنبه  هــا و زوای ــی، بررســی آنه ــون ادب ــل نشانه شــناختی مت در حقیقــت، تحلی
در آن بــرای کشــف داللت هــای پنهــان در یــک مــن، عمــق آن را بررســی می کنــد. از ایــن جهــت، ارتبــاط میــان 
نشانه شناســی و عنــوان آنــگاه آشــکار می گــردد کــه مــا عنــوان را »ســاختاری نشانه شناســانه بــا ابعــاد داللتــی و 
منادیــن بدانیــم، کــه پژوهشــگر را بــه دیگــر داللت هــا و تــالش بــرای گشــودن رمزهــا تشــویق می کنــد. از ایــن 
منظــر، پژوهــش نشانه شــناختی، متــام اهتــام خــود را بــه بررســی عنوان هــای متــون ادبــی اختصــاص می دهــد. 
ــازد،  ــم س ــت را فراه ــن دریاف ــکان بهری ــا ام ــد ت ــم می  زن ــی را رق ــدال زبان ــن اعت ــوان، برتری ــی عن نشانه شناس
موضوعــی کــه مــا را بــه طــرف مثــر بخشــی دســتاوردهای تفســیر مــن ســوق می دهــد. مضــاف بــر اینکــه عنــوان، 

نخســتین ارتبــاط کیفــی میــان فرســتنده و مخاطــب اســت.« )دریــدی، 2010م، ص55(

ــن صــدارت در بررســی و  ــه ای ــب اســت، بایســته اســت ک ــی صــدارت طل ــوان در مــن ادب ــه عن از آنجــا ک
تحلیــل اثــر نیــز مــد نظــر باشــد. چراکــه عنــوان، نشــانه  ی فــرشده ای اســت کــه مفاهیــم اصلــی مــن را دربــردارد 
ــوان نخســتین عالمــت و نشــانه  ی مــن  ــم نام  گــذاری می شــود؛ همچنیــن عن ــه آن مفاهی ــا توجــه ب ــر ب و هــر اث
اســت. »بــه همیــن ســبب، توجــه دانــش نشانه شناســی بــه عنــوان، بــی دلیــل و تصادفــی نیســت، بلکــه از آن 
جهــت اســت کــه عنــوان، یــک رضورت نوشــتاری اســت؛ و نشانه شناســی عنــوان، یــک اصطــالح اجرائــی موفــق در 
بررســی مــن ادبــی و کلیــدی اصلــی اســت کــه تحلیل  گــر بــرای ورود بــه اعــاق مــن و بــرای تحلیــل و تفســیر، 
ــا  ــار گذاشــن ی ــوان نخســتین مدخــل مــن اســت، کن ــه عن ــل ک ــن دلی ــه ای ــا آن مســلح می شــود. در ضمــن، ب ب
نادیــده گرفــن آن جایــز نیســت. بنابرایــن، اگــر خواننــده در پــی تحلیــل دقیــق مــن و دقــت در تفســیر باشــد، 
هیــچ چیــز ماننــد عنــوان، او را بــه نوشــته  ای گــران بهــا در تحلیــل و بررســی مــن، یــاری نخواهــد کــرد. در اینجــا 
خاطــر نشــان می کنیــم کــه بــا توجــه بــه تابعیــت مــن از عنــوان، عنــوان شــناخت عمیقــی در بررســی انســجام 
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ــه مــا ارائــه می دهــد.« )عبدالقــادر، 2008م، ص95( ــای پنهــان آن، ب مــن و درک زوای
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 فصل سوم:
معرفی شاعران و بررسی تأثیر محیط 

زندگی و عوامل سیاسی و اجتماعی در 
انتخاب عناوین شعری
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3-1. مقدمه

ــت.  ــی اس ــای ادب ــایر داللت ه ــده س ــوان منعکس  کنن ــرا عن ــت؛ زی ــم اس ــیار مه ــی بس ــن ادب ــی عناوی بررس
بررســی  های ایــن پژوهــش بیشــر بــر منادهــا و داللت هایــی اســتوار اســت کــه در عنــوان اشــعار شــاعران وجــود 
ــس  ــه منعک ــائلی ک ــاره دارد، مس ــاعر اش ــی ش ــائل ذهن ــه مس ــه اول ب ــا، در درج ــا و داللت ه ــن مناده دارد. ای
ــر را  ــن تأثی ــرار می دهــد وای ــر خــود ق ــط زندگــی، شــاعران را تحــت تأثی ــط زندگــی اوســت. محی ــده  ی محی کنن

ــر مســتقیم در اشــعار آنهــا مالحظــه کــرد. ــا غی ــه طــور مســتقیم ی ــوان ب می ت

3-2. نیام یوشیج

ــران و  ــارص ای ــاعران مع ــن ش ــيج )1276-1338ش( از معروف تري ــا يوش ــه ني ــروف ب ــفندياری مع ــی اس عل
بنيان گــذار شــعر نــو فارســی اســت کــه تحولــی بــزرگ در شــعر فارســی ايجــاد كــرد. وی بــه نــام پــدر شــعر نــو 
ــدت  ــا در آن م ــید، ام ــختی  هایی   کش ــی اش س ــول زندگ ــه در ط ــه ک ــم اینک ــت. به رغ ــده اس ــهور ش ــی مش فارس
توانســت خدمــت بزرگــی بــه شــعر فارســی ادا کنــد؛ می تــوان گفــت شــعر معــارص فارســی مدیــون تحولــی اســت 

کــه نیــا آن را ایجــاد کــرده اســت.

وی »در پانزدهــم جــادی االول 1315ق برابــر بــا بيســت و يكــم آبــان مــاه 1276هـــ.ش، در يكــی از 
ــی، 1375ش، ص9( وی  ــد«. ) تراب ــد ش ــل متول ــتان آم ــور شهرس ــع ن ــوش از تواب ــتای ي ــل روس ــای اصي خانواده ه
دوران كودكــی اش را در طبيعــت قشــنگ مازنــدران ســپری منــود. خوانــدن و نوشــن را نــزد آخونــِد ده فــرا گرفــت 
ولــی از او چنــدان دِل خوشــی نداشــت چــون او، نیــا را تنبیــه و در كوچــه باغ هــا دنبالــش می كــرد. ) طاهبــاز، 

ص17( 1375ش، 

نيــا تــا دوازده ســالگی در زادگاه خــود زندگــی می  کــرد؛ پــس از آن »بــا خانــواده اش بــه تهــران آمــد و پــس 
از گذرانــدن دوره ی دبســتان بــرای فــرا گرفــن زبــان فرانســه بــه مدرســه ی ســن لــويئ رفــت. او پیرشفــت خوبــی 
ــه  ــه دادش می رســید. ســال های اول زندگــی مدرســه اش ب ــل نداشــت و تنهــا منــرات نقــايش  و ورزش ب در تحصی
زد و خــورد بــا بچه هــا گذشــت. هــر او خــوب پريــدن و فــرار از محوطــه ی مدرســه بــود. امــا بعدهــا در مدرســه 
مراقبــت و تشــويق يــك معلــم خــوش رفتــار كــه نظــام وفــا، شــاعر بنــام، باشــد، او را بــه ســمت رسودن شــعر 

ســوق داد.« )آريــن پــور، تابســتان 1375 ش، ص466، 467(

ــه  ــر منظــوم نيــا اســت كــه آن را در ســال 1300ش »ب ــده، خــون رسد" نخســتن اث مثنوی"قصــه  رنــگ پري
ــرايب، 1375ش، ص10( ــه شــخصی چــاپ و منتــرش كــرد.« )ت ــا رسماي ــايب 30 صفحــه ای ب صــورت كت

وی در ســال 1301ش مشــهورترين شــعر خــود "افســانه" را رسود، »و قســمت هايی از آن را در چنــد شــاره 
پــی در پــی روزنامــه "قــرن بيســتم" بــه مديريــت شــاعر انقالبــی مــرزاده عشــقی چــاپ كــرد.« )هــان(

ــت،  ــی داش ــبك خاص ــا س ــورد، ام ــم منی خ ــه چش ــی ب ــول چندان ــه  ی او تح ــعار اولي ــه در اش ــم اينك به رغ
ــی رسود. ــعر من ــم ش ــاعران قدي ــیوه ش ــه ش ــرد و ب ــه کار می  ب ــود ب ــعار خ ــوی در اش ــان ن ــد و بی ــای جدی واژه ه

»در ســال 1303 شــعرهای"ای شــب"، "چشــمه كوچــك"، "خــروس و روبــاه"، "بــه رســام ارژنگــی"، "بــز مــال 
حســن مســئله  گو"، "بــرای دل هــای خونــن"، "محبــس" و "افســانه "  اش در كتــاب "منتخبــات" آثــار از نويســندگان 

و شــعرای معــارص بــه انتخــاب "محمــد ضيــاء هشــرودی" چــاپ و منتــرش شــد.« )هــان(

وی بــه تدريــس در مدرســه های مختلــف از جملــه: مدرســه  های آســتارا و مدرســه صنعتــی تهــران پرداخــت، 
و»از ســال 1317 بــه اتفــاق محمــد ضيــاء هشــرودی، صــادق هدايــت و عبدالحســن نوشــین بــه عضویــت هيــأت 

تحريریــه "مجلــه موســيقي" از انتشــارات اداره موســيقی كشــور انتخــاب شــد.« )هــان، ص11(
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نيــا در ايــن مجلــه بــه كار مطبوعاتــی  پرداخــت و چنديــن اثــر از آثــار خــود را در آن چــاپ  كــرد کــه برخــی 
از آنهــا عبارتنــد از: "ارزش احساســات در زندگــي هــر پيشــگان" و نيــز شــعرهای"صدای چنــگ"، "غــراب"، "قــو"، 
"شــمع كرجــی"، "گل مهتــاب"، "ققنــوس"، "مــرغ غم هــا"، "پريــان"، "عبداللــه طاهــر و كنيــزك"، "قضــاي بيچــون"، 

"طوفــان"، "اندوهنــاک شــب"، "ای شــب" و "خنــده ی رسد".) هــان(

نيــا بــا گــذر زمــان در اشــعار خــود تحــوالت فراوانــی ایجــاد  كــرد. »بــا شكســن متنــاوب قوالــب متــداول، 
ــه شــعری ديگــر ســخت  ــازه و رســيدن ب ــان و كشــف فضاهــای ت ــا تجــاوز تدريجــی از هنجارهــای زب همــراه ب
ــا چــاپ  ــا ســال 1316، ب ــن اســت کــه ت می كوشــید؛ شــعری كــه شايســته ی پذيــرش واژه ی"معــارص" باشــد. و اي
"ققنــوس" نخســتن شــعر كوتــاه و بلنــد، منونــه ی مطلــوب و مقبــول خــود را بــه دســت مــی آورد و ايــن طليعــه ی 

ــی، 1381ش، ص12( ــد.« )حقوق ــی شــهرت می ياب ــوان شــعر نيائ ــه عن ــه ب ــه رفت ــه رفت ــاری می شــود ك آث

وی آثــار متعــددی از خــود باقــی گذاشــت كــه آن را می تــوان در چنــد بخــش مــورد بررســی قــرار داد: ابتــدا 
ــه  ــا و نرشيه هــای آن دوران، ب ــا مجله ه ــكاری ب ــان هم ــه وی در زم ــی اســت ك ــر مقاله های اشــعار؛ بخــش ديگ
چــاپ می رســانده اســت؛ بخــش ديگــر، نامه هايــی اســت كــه اغلــب آن  هــا را بــرای دوســتان و همفكــران نوشــته 
و بســياری از انديشــه های خويــش را در آنهــا بيــان داشــته اســت. )پورکریــم و محمدمهــدی، 1357ش، ص102(

ايــن شــاعر بــزرگ در اواخــر عمــر، بــه علــت رسمــای شــديد يــوش بــه ذات الريــه مبتــال شــد و بــرای درمــان 
بــه تهــران آمــد، ولــی فايــده ای نداشــت و در 13 دی مــاه ســال 1338ش درگذشــت و در امامــزاده عبداللــه تهــران 
بــه خــاك ســپرده شــد. بنــا بــه وصيتــش در ســال 1372ش پيكــر او را بــه خانــه اش در يــوش منتقــل كردنــد. )پــور 

نامداريــان، 1381ش، ص30(

3-2-1. تأثري محيط زندگی در انتخاب عناوين اشعار نيام

محیــط زندگــی انســان اعــم از: شــهر، روســتا، جنــگل، کویــر، کــوه، دشــت و نظایــر آن بــر جســم و روح او 
ــر  ــط تاثی ــه  ای حســاس بیشــر از دیگــران از محی ــف و روحی ــا طبعــی لطی ــذارد. بی شــک شــاعران ب ــر می گ تاثی

می  پذیرنــد.

ارتبــاط ميــان زبــان و محيــط اجتاعــی و فرهنگــی در پژوهش هــای زبان شناســان ســابقه ی ديرينــه ای دارد. 
ســاپر40 )1939-1884( جــزو اولــن زبان شناســانی اســت كــه بــه طــور اخــص ارتبــاط بــن زبــان و محيــط زندگــی 
را بررســی كــرد و نشــان داد چگونــه عوامــل برونــی در زبــان منــود پيــدا می كنــد. وی در مقالــه ای تحــت عنــوان 
ــه  ــاً ب ــادی عمدت ــط م ــد. محي ــز می دان ــی متاي ــط اجتاع ــادی را از محي ــط م ــت" محي ــط زيس ــان و محي "زب
ويژگي هــای جغرافيايــی يــک منطقــه ماننــد: آب، كــوه، دشــت، ســاحل، دريــا، و رشايــط اقتصــادی داللــت دارد. 

)عمــوزاده مهديرجــي، بهــار1383ش، ص68(

3-2-1-1. تأثري طبيعت در انتخاب عناوين شعری

بــا بررســی اشــعار شــاعر می تــوان گفــت وی شــاعِر طبیعــت اســت؛ زیــرا واژه هــای مربــوط بــه طبیعــت چــه 
در عناویــن، چــه در من  هــای شــعری اش، چشــمگیر اســت، و ایــن نشــان می دهــد كــه وی ارتبــاط عمیقــی بــا 
ــگاه اول آن را  ــا هــان ن ــرای مــا تابلویــی منی  ســازد كــه ب طبيعــت داشــته اســت. او در اشــعارش»از طبيعــت ب
 ببينيــم، ماننــد طبيعتــی كــه منوچهــری دامغانــی نشــان می دهــد، بلكــه ســفر بــه جنگلــی ناشــناخته و پــر هــول و 
هــراس را توصيــف می كنــد كــه بايــد آن را بــا تعريــف او بشناســيم و كشــف كنيــم.« )طاهبــاز، 1375ش، ص166(

ــان انســان  ــدگاه او رابطــه مي ــه طبیعــت اســت. از دي ــه  ی وی ب ــده عشــق و عالق ــا منعکس  کنن اشــعار نی
ــه در  ــت، بلك ــدار اس ــعار وی پدي ــا در اش ــه تنه ــه  ن ــن رابط ــت وای ــی اس ــق و صميم ــه ی عمي ــت، رابط و طبيع
نامه هایــش بــه فاميــل و دوســتان بــه طــور قابــل مالحظــه ای  ديــده می شــود. همچنــن در ايــن نامه هــا 
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نارضایتــی وی از زندگــی در شــهر و آداب و رســوم آن آشــكار اســت. او در يكــی از نامه هایــش بــه نصــر 
می گويــد: »آيــا ممكــن اســت كســی ميــان آتــش بــرود و طبيعتــاً نســوزد؟ شــهر منبــع بدبختــی اســت. خوشــبختی 
در او بــرای يــک مغــز حســاس محــال اســت، محــال! كســی حــرف مــرا گــوش منی دهــد. امــا مــن هــم بــا اشــخاص 
چــه كار دارم. ايــن منــم كــه بايــد رسمشــق زندگانــی خــودم باشــم، نــه آنهــا.« )نيــا يوشــیج، 1376ش، ص29(

زندگــی نيــا در طبيعــت و حضــور مــداوم وی در آن »و مشــاهده تازگی هــا و تنوع هــای آن، توانســت وی 
را بــه راه نــوآوری بــرد و در او انگيــزه ای بــرای ابــداع و تنــوع پديــد آورد. نيــا طبيعــت را بــا همــه امكاناتــش 
پشــتوانه شــاعری خــود كــرد. ايــن پشــتوانه غنــی، توانســت بــه وجــود آورنــده انگيــزه ای بــزرگ و منبــع الهامــی 

غنــی بــرای او باشــد«.)باقی  نــژاد، 1385ش، ص24(

اگــر واژگان مربــوط بــه عوامــل و عنــارص طبيعــت را در اشــعار نيــا بررســی كنيــم، می بينيــم كــه وی از ايــن 
واژگان بســیار اســتفاده كــرده اســت، و ايــن ويژگــی در عناويــن اشــعارش قابــل مالحظــه اســت. واژگان مربــوط 
ــن  ــه اي ــی هــم ك ــه در صورت ــن را شــامل می شــود. البت ــاً 35% از کل عناوي ــارص طبيعــت تقريب ــه عوامــل و عن ب
واژگان در عناويــن بــه چشــم نخــورد، می تــوان آن را در متــون اشــعارش بــه وفــور مشــاهده كــرد. بــه طــور کلــی 

عناویــن طبیعــت را در اشــعار شــاعر بــه چهــار بخــش می تــوان تقســیم کــرد:

1- عناوينــی كــه شــامل اســم حيوانــات و پرنــدگان می شــود ماننــد: شــر، بــز، روبــاه و خــروس، قــو، گــرگ، 
خــروس ســاده، كــرم ابريشــم، كبــك، خــروس، بوقلمــون، پرنــده منــزوی، عقــاب نيــل و غــره.

2- عناوينی كه با نام فصل های سال آمده اند مانند: بهار، خواب زمستانی و در شب رسد زمستانی.

3- عناوينــی كــه حــاوی اوقــات شــبانه روز هســتند ماننــد: صبــح، اندوهنــاك شــب، كلــه  دار صبــح، كينــه ی 
شــب، شــب دوش، شــب قــورق، كار شــب پــا، در شــب تــره، بــا قطــار شــب و روز، و در نخســتن ســاعت شــب 

و غــره.

4- عناويــن اشــعاری كــه بــا ســاير عنــارص و اجــزای طبيعــت ناميــده شــده ماننــد: بــر فــراز دشــت، بــرق، بــاد 
می گــردد، بــر فــراز دودهايــی، خانــه ام ابــری اســت و غره.)فرجــي، 1384ش، ص52(

ــا شــيوه  ــد ب ــران زندگــی می كن ــه در اي ــط خــود اســت. شــيوه ی تفكــر شــاعری ك هــر شــاعری زاده ی محي
ــن شــيوه ی تفكــر شــاعر  ــاوت اســت. همچن ــد، متف ــكا زندگــی می كن ــا در امري ــا ي ــه در افريق تفكــر شــاعری ك
ــزرگ  ــا محيط هــای ب ــزار رسودن شــاعری كــه در شــهر و ي ــا شــهر نشــین تفــاوت دارد؛ چــون »اب روستانشــین ب
ــا ابــزار رسودن شــاعری كــه در مناطــق روســتايی و جنــگل زندگــی می كنــد متفــاوت اســت.  زندگــی می كنــد، ب
نيــا نيــز جــدای از ايــن مقولــه نيســت. او از طبيعــت بــر آمــده و بــا رمــز و راز طبيعــت آشناســت.« )نــوری، 

1378 ش، ص39(

3-2-1-2. تأثیر عوامل اجتامعی در انتخاب عناوین شعری

همچنان  كــه زندگــی نيــا تحــت تاثــر طبيعــت مازنــدران قــرار داشــت، اشــعارش نيــز از محيــط سياســی و 
اجتاعــی آن متأثــر اســت؛ می تــوان گفــت وی شــاعر جامعــه اســت. وی همــه چیــز دربــاره اوضــاع جامعــه را 

بــه زبــان ســمبلیک بیــان می کنــد و ایــن ویژگــی در اشــعارش قابــل مالحظــه اســت.

ــر گــذار برونــی و درونــی، باعــث تفــاوت نگــرش شــاعران در دوره هــای مختلــف نســبت بــه  »عوامــل تاث
واقعيــت بــوده و بالطبــع ايــن تفــاوت نگــرش، نــوع بيــان و زبــان آنهــا را نيــز نســبت بــه واقعيــت متفــاوت كــرده 
ــاوت  ــای متف ــعرا در دوره ه ــن ش ــاوت مضام ــل تف ــن عام ــت، اصلی  تري ــاوت از واقعي ــی متف ــن تلق ــت. هم اس
ــده آل  ــه اي ــه ك ــی آنچ ــود، يعن ــر می ش ــت تعب ــه حقيق ــت ب ــوارد از واقعي ــی م ــه در بعض ــت؛ اگرچ ــعری اس ش

ــد باشــد«. )خائفــی، 1390ش، ص62( انســان اســت و باي
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ــا  ــی دوره او را در آن  ه ــی و اجتاع ــوادث سياس ــر ح ــوح تاثی ــه وض ــوان ب ــا می ت ــعار ني ــی اش ــا بررس ب
مشــاهده کــرد. یکــی از مظاهــر اشــعارش جنبــه  ی اجتاعــی و انســانی اســت کــه وی »رضورت هــای جامعــه خــود 
را می شــناخت و بــا موقعيــت  انســان در آن آشــنا بــود. او بــا توجــه بــه حساســیت  های سیاســی و اجتاعــی کــه 
ــوان در رده  ــيج را می ت ــا يوش ــد. ني ــا مبان ــی اعتن ــود ب ــه خ ــان  های جامع ــوال انس ــه اح ــت ب ــت منی توانس داش
شــاعران معــرض قــرار داد. اعــراض پنهــان و آشــكار او را نســبت بــه ســتم و فالكــت حاكــم بــر جامعــه، در جــای 

ــژاد، 1389ش، ص5( ــد.« )باقي ن ــوان دي ــعارش می ت ــای اش ج

ــوان  ــا عن ــعر او ب ــه ش ــال ب ــرای مث ــت، ب ــیار اس ــد بس ــود می  رسای ــه  ی خ ــرای جامع ــاعر ب ــه ش ــعاری ک اش
"خانــواده ی رسبــاز" اشــاره می شــود كــه در آن »مســائل اقتصــادی، فقــر، برخــورد آدم  هــا در جامعــه ی طبقاتــی 
ــا  ــان در رسارس آن ب ــوم در آن زم ــه ی محــروم و محك ــم، و طبق ــه حاك ــه ی مرف ــود طبق ــردد و دو من طــرح می گ
ــرار  ــؤال ق ــورد س ــردد، م ــل می گ ــود حاص ــن دو من ــورد اي ــه از برخ ــادی را ك ــود و تض ــه می ش ــر مقايس يكديگ

ــوری، 1378ش، ص84( ــد.« )ن ــر می كن ــی ناگزي ــی و علم ــی عين ــه قضاوت ــده را ب ــد، و خوانن می ده

وابســتگی شــاعر بــه جامعــه ی خــود باعــث شــد كــه وی دربــاره اوضــاع حاكــم بــر جامعــه شــعر برسايــد. وی بــا 
جامعــه و زمــان خــود حركــت می كــرد و همــراه آن پيــش می  رفــت. بــرای منونــه می تــوان بــه شــعر "محبــس" وی اشــاره 
کــرد کــه »منظومــه ی مفصلــی اســت در انتقــاد از اوضــاع اجتاعــی. قهرمــان داســتان دهقــان زاده ی جوانــی اســت كرم 

نــام كــه بــه تهمــت رسپيچــی از فرمــان اربــاب بــه زنــدان افتــاده اســت.« )آرين پــور، تابســتان 1375ش، ج2، ص478(

ــه  ــای جامع ــرای درده ــی ب ــعرش درمان ــد ش ــه وی می خواه ــود ك ــه می ش ــا مالحظ ــعار ني ــی اش ــا بررس ب
باشــد. جامعــه ای كــه مظلــوم و ســتمديده اســت و زیــر ســایه  ی اســتبداد و اســارت زندگــی می کنــد. در اشــعار 
ــالش و  ــه ت ــادی می شــود. »ب ــد، اشــاره  های زی ــه تحمــل می کنن ــراد جامع ــه اف ــه رنج هــا و ســختی  هایی ک وی ب
كوشــش صيــادان و كرجــی بانــان در "شــمع كرجــی" بــه اعــدام شــدگان بی گنــاه در "رسبــاز فوالديــن" بــه حالــت 
مغروقــان و غفلــت ســاحل نشــينان در "آی آدم هــا"... بــه مــادر بی همــرس و پــرس بی پــدر در "مــادری و پــرسی" 
بــه بچه هــای گرســنه در كلبــه ی خــراب در "ناروايــی بــه راه" بــه مــرد برهنــه ای كــه دســت در دســت كودكــی 

ــن منونه هــا بســيار.« )حقوقــی، 1380ش، ص27( ــم راه مــی رود... و از اي يتي

وی دربــاره همــدردی بــا دیگــران می  گویــد: »مثــل "مستی"...درباره  ی"مســتی" بایــد بگویــم زندگانــی یــک  
شــب گوینــده اســت کــه در پایــان بــه یــاد زندگــی دیگــران می  افتــد. مســت منی شــود مگــر بــرای ناراحتــی و در 
پایــان راحــت منی شــود مگــر بــا راحتــی دیگــران«. )طاهبــاز، 1368ش، صــص361، 362( گویــی شــاعر بــا رسودن 
ایــن اشــعار می  خواهــد بــا مــردم جامعــه  ی خــود همــدردی کنــد و بــا آنهــا در رنج  هایشــان ســهیم باشــد. هرچنــد 

کــه خــود در زندگــی بســیار ســختی می  کشــید.

3-2-1-3. تأثیر عوامل سياسی در انتخاب عناوین شعری

نیــا در اشــعار خــود ظاهــراً در قیــاس بــا بقیــه  ی شــاعران بــه مســائل سیاســی کم  تــر پرداختــه اســت، یــا 
ــارص آن  ــت و عن ــای طبیع ــر از واژه ه ــردازد، بیش ــی می پ ــائل سیاس ــه مس ــاعر ب ــی ش ــه وقت ــت ک ــوان گف می ت
بــرای بیــان ایــن مســائل اســتفاده می کنــد. »اشــعار سیاســی وی غالبــاً منادیــن و در توصیــف جامعــه  ی شــب زده 

اســت«. )عباســی و محســنی، 1385ش، ص165(

بنابرایــن، زمانی کــه خواننــده می  خواهــد عناویــن اشــعار سیاســی وی را بررســی کنــد، بایــد عناویــن را بــه 
ــته  ــن سیاســی داش ــورد بررســی مضامی ــن اســت شــعر م ــرا ممک ــد، زی ــای شــعرِی آن بررســی کن ــراه من  ه هم

باشــد، امــا ظاهــِر عنــوان بــه آن اشــاره نکنــد.

ــی از  ــه »حاك ــت، ك ــح" اس ــاه فت ــعر "پادش ــی دارد ش ــن سياس ــه مضام ــا ك ــعار ني ــن اش ــه عناوي از جمل
ــت... و  ــه اس ــكل گرفت ــالب ش ــه و انق ــرا از جامع ــای چپ گ ــاس ديدگاه  ه ــت و براس ــی اوس ــه های انقالب انديش
نشــان از اعتــاد بــه نــروی نهفتــه در بطــن جامعــه، اميــد بــه تحقــق پــروزی مــردم بــر ظلــم و اســتبداد و تغيــر 
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ــان، 1381ش، ص111( ــت.« )پورنامداري ــه اس ــول جامع و تح

نیــا پــس از واقعــه  ی ســی  ام تیرمــاه 1332ش یعنــی ســال کودتــا، شــعر سیاســی خــود "دل فــوالدم" را رسوده 
ــش  ــی از محاكمه كنندگان ــه يك ــه ای از مصــدق، خطــاب ب ــه جمل ــعر تعريضــی اســت ب ــدی ش اســت. »عنوان بن
كــه اتهامــات او را بــه ترهايــی تشــبيه می كــرد كــه از همــه ســو بــه قلــب او نشــانه رفته انــد. مصــدق خــود را 

ــی، 30 مــرداد 1390ش، ص14( ــد.« )رفوی "فــوالد قلب"معرفــی می کن

ــا  ــز شــعرهايی ب ــن" نی ــاز فوالدي ــام"، "رسب ــه راه"، "شــهيد گمن ــی ب ــول"، "نارواي ــه ی مقت ــن"، "جام "خــار ك
مضمــون سیاســی هســتند كــه بــه طــور مســتقيم يــا غــر مســتقيم، »حكايــت از رنج  هــا و زحمــت طاقــت فرســای 
مردمــی دارد كــه در دســت هيــچ ندارنــد. تأثــر نيــا نيــز خشــم او را بــر می انگيــزد و در نتيجــه مــردم را تشــويق 

بــه عمــل و مبــارزه بــرای تغيــر و تحــول ايــن رشايــط ظاملانــه می  كنــد.« )پورنامداريــان، 1381ش، ص97(

از دیگــر شــعرهای سیاســی نیــا " شــب پــره  ی ســاحل نزدیــک" اســت کــه وی »از "شــب پــره" بــه عنــوان 
منــادی بــرای کســی کــه - بــه دلیــل تــرس از مأمــوران ســازمان امنیــت- شــب هنــگام بــرای پنهــان شــدن یــا طــرح 
ــوان  ــن عن ــه رساغ شــاعر مــی  رود، اســتفاده کــرده اســت.« )راكعــی، 1387ش، ص169( در ای مســائل سیاســی، ب
ــه جــزء ویژگی  هــای  ــرده اســت ک ــتفاده ک ــاد اس ــت از من ــن وضعی ــان ای ــرای بی ــاعر ب ــه ش مالحظــه می شــود ک

شــعری اش بــه شــار مــی  رود.

ضــد اســتبدادی بــودن نیــز از دیگــر ویژگی  هــای شــعری شــاعر اســت. شــعر"ناقوس" جــزء اشــعاری اســت کــه 
وی دربــاره ظلــم و اســتبدادی کــه در محیــط اجتاعــی اش وجــود دارد، رسوده اســت. )طاهبــاز، 1368ش، ص200(

بــا مطالعــه نامه  هــا و یادداشــت  های نیــا می تــوان فهمیــد کــه شــاعر بــرای بــرای رسودن اشــعار سیاســی 
ــش،  ــرد. )جورك ــاه می  ب ــی« پن ــه »منادگرای ــت، ب ــت وق ــخ حکوم ــد و توبی ــرار از تبعی ــال ف ــن ح ــود و در عی خ

ص47( 1385ش، 

3-2-1-4. تأثیر فرهنگ محیط شاعر در انتخاب عناوین شعری

رابطــه ی نيــا بــا محيــط و فرهنــگ عــر در اشــعارش منعكــس شــده اســت. خواننــده بــا مطالعــه ی اشــعار 
نيــا می توانــد عمــق ايــن رابطــه را درك كنــد كــه وی تحــت تأثــر فرهنــگ و زبــان طــربی نيــز واقــع شــده اســت؛ 
ــاً  ــی می شــود كــه عموم ــات مازندران ــرد كل ــده متوجــه كارب ــا خوانن ــه مجموعــه اشــعار ني ــگاه ب ــن ن »در اول
ــط اقليمــي و  ــن كلــات در منــود رشاي ــت داشــته و نشــانگر اهميــت اي ــوران دالل ــان و جان ــه مكان هــا، درخت ب
زيســتگاهی شــاعر اســت.« )عمــو زاده، بهــار 1383ش، ص74( همچنیــن برخــی از ايــن كلــات مازندرانــی نیــز 
در عناویــن اشــعارش اســتفاده شــده اســت، ماننــد عناوينــی كــه بــه نــام روســتاهای مازنــدران چــون: انگاســی، 
ــر انســان و جانــوران  ــز در اشــعار نيــا وجــود دارد كــه ب كچبــی، رسيويــل، و افرنــارس اشــاره دارد. عناوينــی نی

ــا توكا.)هــان( ــد، چــون: ری را، داروگ و آق ــت می کن دالل

واژه هــای مازندرانــی عــالوه بــر اینکــه در عناويــن اشــعار نيــا بــه کار رفتــه، درون متــون شــعری نیــز بــه 
ــز در شــعرش حضــور دارد. ــدران نی ــده می شــود. لحــن و لهجــه و فرهنــگ عامــه ی مازن ــی دی فراوان

"ققنــوس" عنــوان یکــی از اشــعار نیــا اســت کــه ایــن مــرغ افســانه  ای بــا میــراث فرهنگــی و اســاطیر و ادبیــات 
فارســی رابطــه فراوانــی دارد؛ شــاعر در ایــن شــعر خــود را ماننــد ققنــوس می  بینــد کــه از شــدت رنــجِ درون، می ســوزد.

»نيــا كــه نوشــن تاريــخ ادبيــات واليتــی را در برابــر تاريــخ ادبيــات رســمی در دســتور كارهايــش قــرار داده 
بــود، بــا شــعر مازندرانــی آشــنايی كاملــی داشــت، بــه گونــه ای كــه نــام روجــا )ســتاره ی ســحری( را بــرای اشــعار 
طــربی خــود برگزيــد. بــا نگاهــی اجالــی بــه اشــعار مازندرانــی، تاثــر زندگــی روستانشــينان، اهالــی كوهســتان، 
ســاحل نشــينان، چوپانــان، چوبــداران، كشــاورزان و شــالی كاران و طبيعتــی را كــه محيــط كاری آنــان اســت در 

ژرف ســاخت و رو ســاخت ايــن اشــعار می تــوان ديــد«. ) عباســی و محســنی، 1385ش، ص176(
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3-3. احمد شاملو

احمــد شــاملو یکــی از بزرگريــن شــاعران معــارص ايــران اســت كــه اشــعار بســیار زیــادی رسوده و در تاريــخ 
ــا اخــراع شــعر ســپید  ــذار اســت. وی ب ــدگار و تأثرگ ــروف، مان ــره اي مع ــران چه ــارص اي ــات مع ــگ و ادبي فرهن
تحــول بزرگــی در شــعر معــارص فارســی ایجــاد کــرد. در شــعر شــاملو حاســه آمیختــه بــا غــزل مالحظــه می شــود. 

همچنیــن در ایــن اشــعار، انســان مــدرن حضــور دارد.

ایــن شــاعر بــزرگ ایــران »در ســال 1304 شــمي در تهــران بــه دنيــا آمــد. پــدرش حيــدر، افــرس ژاندارمــري 
ــه  ــواده اش را ب ــه انقــالب بلشــويي 1917 روســيه، خان ــود ك ــی ب ــي، از قفقازي هاي ــادرش كوكــب عراق ــود و م ب
ــار خــود و  ــواده اش دور از شــهر و دي ــا خان ــه اش، ب ــل طبيعــت حرف ــه دلي ــدر شــاملو ب ــود. پ ــده ب ــران كوچان اي
ــهرهاي  ــاملو در ش ــد ش ــوديك احم ــبب ك ــن س ــه اي ــرد؛ ب ــه رس مي ب ــرزي ب ــاط م ــاده و نق ــهرهاي دور افت در ش
رشــت، ســمرم، اصفهــان، آبــاده، شــراز و خــاش ســپري شــد.« )نيــايك، مــرداد 1377 ش، ص62( از ایــن رو، شــاعر 

ــران گذرانــد. تحصيــالت خــود را در شــهرهاي مختلــف اي

ــل داد؛  ــه تحصي ــرگان منتقــل شــد و در كالس ســوم دبرســتان ادام ــه گ ــواده اش ب ــا خان او در ســال 1321 ب
ويل بــه خاطــر رشكــت در فعاليت هــاي ســيايس عليــه متفقــن در شــال كشــور، در تهــران دســتگر و بــه زنــدان 

متفقــن رشــت منتقــل شــد. )مجــايب، 1381ش، ص8(

در ســال 1324 وي از زنــدان آزاد شــد. بــه همــراه خانــواده ي خــود بــه رضائيــه  رفــت و تحصيــل در كالس 
چهــارم دبرســتان را آغــاز كــرد. در آنجــا نیــز بــه همــراه پــدرش دســتگر شــد، ويل پــس از مدتــی آزاد شــد و بــه 

تهــران بازگشــت و بــراي هميشــه تحصيــل را تــرك كــرد. ) هــان(

ــری  ــی و ه ــای ادب ــر از فعالیت  ه ــی پ ــه وی زندگ ــد ک ــوان دی ــاعر می ت ــری ش ــی ه ــه زندگ ــی ب ــا نگاه ب
داشــته اســت کــه در ســال 1326ش »نخســتن مجموعــه ي شــعرش را كــه آهنگ هــاي فرامــوش شــده نــام داشــت، 
بــا رسمايــه شــخيص بــه نــام ابراهيــم ديلمقانيــان انتشــار داد، و آن را بــه همــرسش ارشف تقديــم كــرد.« )نيــايك، 

ــرداد 1377ش، ص63( م

وي در ایــن ســال ها بــه فعاليت هــاي متعــددي چــون انتشــار مجموعــه اشــعار"23" و "قطعنامــه" پرداخــت؛ 
ــا در ســال 1339،  ــگار" را ترجمــه و منتــرش کــرد. ام ــرزخ و زن ــن در ســال 1334 رمان هــاي "كشــيش"، "ب همچن
بــا انتشــار مجموعــه اشــعار "هــواي تــازه" بــود کــه موقعیــت خــود را بــه عنــوان شــاعري برجســته تثبيــت كــرد.

احمــد شــاملو در زمينــه ی ســينا نیــز فعاليت هايــی داشــت. او ایــن کار را »از ســال 1338 آغــاز كــرد و يــك 
فيلــم مســتند پرامــون سيســتان و بلوچســتان را بــه ســفارش رشكــت "ايتــال كونســولت" كارگــرداين كــرد. حضــور 
ــتند  ــم مس ــردان" فيل ــوان "كارگ ــه عن ــت ب ــاورزي و فعالي ــري وزارت كش ــمعي و ب ــت اداره س ــند رياس در مس
"سيســتان و بلوچســتان" موجــب آشــنايي و ايجــاد رابطــه "احمــد شــاملو" بــا ســيناگران ايــراين گرديــد؛ از ايــن 

ــايك، مــرداد 1377ش، ص 64( تاريــخ اســت كــه او بــه عنــوان "فيلمنامــه نويــس" مطــرح مي شــود.« )ني

شــاعر در ســال 1343ش دو مجموعــه شــعر بــه نام هــاي "آيــدا در آينــه" و "لحظه هــا و هميشــه" و يــك ســال 
بعــد نيــز مجموعــه شــعري بــه نــام "آيــدا، درخــت و خنجــر و خاطــره" را منتــرش کــرد. )مجــايب، 1381ش، ص9(

وي در ســال 1346ش رسدبــري قســمت اديب و فرهنگــي مجلــه ي خوشــه را بــه عهــده گرفــت و در همیــن 
ســال ترجمــه ي كتــاب "قصه هــاي بابــام" را چــاپ کــرد. يــك ســال پــس از ایــن بــود کــه بــه پژوهــش در غزليــات 

حافــظ پرداخــت. )هــان(

شــاملو نــه تنهــا در ایــران فعالیت  هــای پژوهشــی و ســینایی داشــت، بلکــه بــه خــارج از کشــور ســفر و در 
انجمن  هــا رشکــت می کــرد. وي در ســال 1355ش »بــه عنــوان ميهــان بــه انجمــن قلــم ايــاالت متحــده ي امريــكا 
و دانشــگاه پرينســتون دعــوت شــد؛ و بــراي ســخراين و شــعر خــواين بــا شــاعران و نويســندگاين از آســياي ميانــه 
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و شــال آفريقــا از جملــه ياشــار كــال، آدونيــس، البيــايت و وزنيشيفســي و ديگــران، بــه ايــاالت متحــده ي امريــكا 
رفــت. بــراي ســخراين و شــعر خــواين بــه دانشــگاههاي MIT بوســتون، بــركي سانفرانسيســكو و تگــزاس در آســتن 

دعــوت شــد.« )هــان، ص11-10(

ــن  ــته، و در ای ــت  داش ــی فعالي ــای مختلف ــالش در زمینه ه ــر ت ــرا و پ ــخصیتی آرمانگ ــوان ش ــه عن ــاعر ب ش
فعالیت  هــا موفقیت هــای بزرگــی بــه دســت آورده اســت. »گذشــته از شــعر در عرصــه ي مســايل اديب و فرهنگــي 
ــه  ــه و مقال ــه و مجل ــرش روزنام ــتند، ن ــاي مس ــرداين فيلم ه ــه، كارگ ــنامه، فيلنام ــز، منايش ــتان، طن ــون داس همچ
ــعر و  ــگارش ش ــگاه، ن ــس در دانش ــتان، تدري ــعر و داس ــه ي ش ــي، ترجم ــري و اجتاع ــاي ه ــي در زمينه ه نوي
قصــه بــراي كــودكان، پژوهــش در فولكلــور، تحقيــق در متــون كهــن فــاريس، ويرايــش، فرهنــگ نويــي و قرائــت 
شــعر بــه صــورت زنــده يــا در نــوار كاســت هــم، شــخيص فعــال و مؤثــر بــوده و تقريبــاً در همــه ايــن شــاخه ها 
رسبلنــد بــرون آمــده و در همــه احــوال، درد يــك روشــنفكر آگاه زمانــه را بيــان كــرده اســت.« )ميكائيــي، 1385 

ش، ص21(

وي در اوایــل زندگــی هــری خــود بــا نيــا رابطــه ای صميمــي داشــت، تــا جایــی کــه »ايــن ارتبــاط آشــنايي بــا 
نيــا يوشــيج بــه ارتباطــي عاطفــي و خانوادگــي منجــر شــد و بــه قــول شــاملو، جــزو خانــواده اش شــده بــودم.« 
ــروي شــاملو از شــعر  ــرای پ ــی ب ــن دو شــاعر عامل ــان اي ــز و زمســتان1384ش، ص17( رابطــه ي مي )عظیمــی، پایی
نيايــي شــد؛ هــر چنــد کــه او از شــعر نيايــي فراتــر رفــت و بــراي رهايــي از وزن شــعري، بــه شــعر ســپيد روي آورد.

»در واقــع شــاملو بــا درك ايــن نكتــه كــه وزن عامــل تحميــي بــر شــعر اســت مي كوشــد كــه راه برونشــدي 
بــراي شــعر فــاريس بيابــد و ايــن كار را صبورانــه بــه ســالهاي ســال مي آزمايــد.« )مجــايب، 1381ش، ص91( در نتیجــه 
ایــن تالش هــا او شــعر ســپید را اخــراع كــرد کــه بــه نــام او معــروف و مشــهور شــد. امــروزه نیــز شــاملو را پــدر 

شــعر ســپيد فارســی می داننــد.

شــاملو ســالهاي آخــر عمــرش را در انــزوا گذرانــد و رسانجــام پــس از عمــری پاميــردي و كوشــش و تــالش در 
زمينــه فرهنــگ و ادبيــات ايــران و جهــان، در روز يكشــنبه دوم مــرداد مــاه 1379ش ديــده از جهــان فروبســت. 

)مقصودلــو، بهــار 1387 ش، ص15(

3-3-1. تأثیر محیط زندگی در انتخاب عناوین اشعار شاملو

محیــط و وقایــع پیرامــون یــک شــاعر تأثیــر بســیاری در اشــعار او دارد؛ هــر چنــد کــه شــاعران نســبت بــه 
ــه شــاعرانی هســتند کــه  ــز از جمل ــی نی ــد. شــاعران ایران ــا هــم متفاوت  ان ــان و انعــکاس آن در شــعر خــود ب بی
می تــوان تأثیــر عوامــل خارجــی را در اشعارشــان بــه وضــوح مالحظــه کــرد. از ایــن رو،» شــعر شــاملو عــالوه بــر 
اتوبیوگرافــی خــود او، بیوگرافــی اجتاعــی ایــران نیــز هســت. وی در کنــار پرداخــن بــه پدیده  هــای اجتاعــی، 
بــه مســائل شــخصی و فــردی خــود نیــز اشــاراتی دارد. بــه ایــن مفهــوم کــه شــعر شــاملو گاه از احــوال زمانــه و 
خیزش  هــای عــر خویــش ســند بــه دســت می دهــد و گاه از جزئیــات زندگــی شــخصی  اش، صمیانــه و بــدون 
مالحظــه ســخن بــه میــان مــی  آورد.« )رهربیــان، 1386ش، ص 36-37( بــا بررســی شــعرهای او، بــه رخدادهایــی 

مــرور می  کنیــم کــه در دوران زندگــی او اتفــاق افتــاده و او در دربــاره آن شــعر رسوده اســت.

3-3-1-1. تأثیر طبیعت در انتخاب عناوین شعری

شــاملو در شــعر خــود کم  تــر بــه طبیعــت توجــه کــرده اســت. طبیعتــی کــه در شــعر او وجــود دارد، برخــالف 
طبیعتــی اســت کــه در شــعر نیــا مالحظــه کردیــم. واژگان طبیعــت در اشــعار او بیشــر کنایــی هســتند و بــه 
جامعــه  ی خــود اشــاره می کنــد؛ زیــرا وی بیشــر از نیــا مســائل اجتاعــی را در اشــعارش نقــد می کنــد و ایــن 
تفــاوت ناشــی از تفــاوت در محیــط زندگــی هــر دو شــاعر اســت. نیــا بیشــر در روســتا زندگــی می کــرد و بــه 
ــه شــاملو بیشــر در شــهر  ــی ک ــاب آن طبیعــت اســت. در حال ــن، شــعرش بیشــر بازت ــه داشــت. بنابرای آن عالق
زندگــی می  کــرد و گرایــش بــه سیاســت داشــت. از ایــن رو، می تــوان گفــت کــه »تصویرهــای شــعر نیــا، بــوی 
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طبیعــت آزاد شــال را می دهــد، هــان گونــه کــه از شــعرهای شــاملو بیشــر بــوی پدیده هــای زندگــی شــهری 
ــن 1384ش، ص61( ــی، فروردی ــزد.« )حســن ل برمی خی

اگــر همــه ی عناویــن اشــعار شــاملو را بررســی کنیــم، می بینیــم کــه او کمــر بــه طبیعــت توجــه می کنــد، 
ــاملو،  ــرد. )ش ــام می  ب ــان" ن ــت بی  ج ــوان "طبیع ــه عن ــم از آن ب ــد ه ــاد می کن ــت ی ــه از طبیع ــی ک ــی زمان حت
1381ش، ص971( ســبب ایــن امــر آن اســت کــه نــگاه شــاملو بــه طبیعــت و پدیده هــای آن هاننــد نــگاه وی بــه 
زندگــی اســت؛ »زندگــی ســیال، زندگــی متحــرک، پرنشــیب و فــراز کــه قــوس صعــودی یــا نزولــی آن بــه جهــات 

ــی، 1381ش، ص198( ــت.« )مجاب ــه اس ــاری متوج ــف و بی  ش مختل

شــاملو در عناویــن اشــعارش بیشــر از واژه  ی شــب اســتفاده کــرده اســت و ایــن واژه در 35 عنــوان از اشــعار او 
آمــده اســت. بدیــن ســبب کــه »نظــام حاکــم و مســلط بــر جامعــه، فضــای بســته و خفقــان  آوری را بــر جامعــه حاکم 
کــرده اســت. خوانــدن شــب تــا دیــرگاه، نشــانه  ی حضــور طوالنــی ایــن رشایــط تاریــک و نابســامان و خامــوش اســت 

کــه صــدای دیگــری، جــز صــدای شــب در آن، شــنیده منی شــود.« )پورنامداریــان، 1374ش، ص214(

3-3-1-2. تأثیر عوامل اجتامعی در انتخاب عناوین شعری

احمــد شــاملو از پیشــوایان بــزرگ شــعر اجتاعــی معــارص اســت. او شــعر را در خدمــت مــردم و بــرای مــردم 
می دانــد و خــود را دوســتدار مــردم نشــان می دهــد. بــه ایــن ســبب از شــعر بــه عنــوان وســیله  ای بــرای بیــان 
مســایل اجتاعــی بهــره می  بــرد. از ایــن زاویــه می تــوان گفــت کــه شــاملو یکــی از متعهدتریــن شــعرای معــارص 
ایــران اســت؛ امــا ویژگــی خــاص اشــعار او ایــن اســت کــه او شــعر خــود را بــرای انســان بــه طــور مطلــق رسوده 
اســت و نــه فقــط مــردم ایــران. بــه بیــان دیگــر، انسان  دوســتی وانســان  گرایی از شــاخصه  های اصلــی درومنایــه 

اشــعار شــاملو اســت.

ــال شــاملو در  ــرای مث ــی اســت. ب ــه وضــوح متجل ــج و درد انســان در شــعرهایش ب ــن رو، دغدغــه ی رن از ای
شــعر "شــعری کــه زندگــی اســت" جهــان توصیــف شــده توســط شــعرای کالســیک را انــکار می کنــد؛ گویــی کــه 
عــامل ســنتی را قبــول نــدارد. در ایــن شــعر،» خواننــده می  بینــد چگونــه طرفــداران هــر بــرای هــر کــه در هــر 
کاری جویــای بــازار آشــفته اند، گرایش  هــای ضــد اجتاعــی اتفاقــی هرمنــدان را می  گیرنــد وبــه رسارس آثــار آنهــا 
تعمیــم می  دهنــد تــا بــه خیــال خــود زمینــه را بــرای رواج "شــعر"های کاهالنــه، ارتجاعــی وتصویــر پردازی  هــای 

شــعری دور از دانســتگی مــردم آمــاده ســازند.« )دســتغیب، 1373ش، ص103(

از دیــدگاه اریکســون رشایــط اجتاعــی ســومین عامــل در شــکل دادن و ســامان دادن بــه شــخصیت افــراد 
ــا نظــام کالن  ــرد ب ــی ف ــط اجتاع ــت رواب ــا کیفی ــی، در ارتباطــی مســتقیم ب ــت مل ــد اجتاعــی هوی اســت. بع
اجتاعــی اســت. در صــورت تقویــت مناســبات و روابــط فــرد یــا جامعــه هویــت جمعــی فــرد در ســطح ملــی 

شــکل می گیــرد. )حاجیــان، 1379ش، ص228-193(

از ایــن منظــر، شــعر شــاملو شــعر زمــان او اســت و مســائل اجتاعــی عــر وی در اشــعارش قابــل مالحظــه 
اســت؛ مخصوصــاً دو دفــر شــعر "آیــدا در آینــه" و "آیــدا، درخــت، خنجــر و خاطــره"از ایــن جنبــه شــاخص اســت. 
مجموعه ی"آیــدا در آینــه" اثــری بــا ارزش شــعری بســیار ژرف و کامــالً واقعــی اســت و در آن شــاملو می گویــد 
ــه شــاعری کــه محکــوم بــه  ــان و رختــش را ب ــای تیــره قربانــی بــی عدالتــی، زنــی اســت کــه ن کــه در ایــن دنی

مانــدن در چنیــن دنیائــی اســت، هدیــه می دهــد. )هــان، ص118(

بــا بررســی اشــعار ایــن دو مجموعــه می تــوان گفــت کــه ایــن اشــعار کامــالً عاشــقانه نیســت، و بیشــر اشــعار 
ــدل می شــود.  ــی ب ــه عشــق عموم ــردی شــاملو، گاه ب ــع، عشــق ف اجتاعــی شــاعر را شــامل می شــود؛ »در واق
بــه عبــارت دیگــر، آیــدا بهانــه و دســتاویزی بــرای شــاعر گشــته تــا بــه نــام او، شــعرهای خــود را بــه کام اجتــاع 
ــه  ــی یافت ــی وحاس ــی اجتاع ــاملو، مفهوم ــعر ش ــق در ش ــن، عش ــان، 1386ش، ص107( بنابرای ــزد.« )رهربی بری

اســت.
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ــه مســایل اجتاعــی اشــاره کــرده، مجموعــه شــعر  ــه دیگــر اشــعاری کــه شــاعر در آن ب ــن از جمل همچنی
ــت  ــده  اند، حکای ــن رسوده ش ــه دور از وط ــه ک ــن مجموع ــعرهای ای ــت. »ش ــت" اس ــک غرب ــای کوچ "ترانه ه
ــه  ــد و هــرگاه کــه ب ــد امــادل از وطــن منی کن هجــران و غــم غربــت اســت. شــاملو اگرچــه جهانــی فکــر می کن
اجبــار بــه تــرک وطــن، تــن داده اســت - چــه آن هنــگام کــه بــرای درمــان و چــه آن موقــع کــه مجبــور بــه هجــرت 
سیاســی می شــود- قــرار و آرام نــدارد و غــرب برایــش جــز غربــت نبــوده اســت.« )رونــق، 1388/5/7 ش، ص10(

شــاملو شــاعری اجتاعــی اســت کــه دردهــای جامعــه را در شــعر خــود بــه تصویــر می کشــد واز آفت  هــای 
زندگــی اجتاعــی ماننــد فقــر، فســاد، ظلــم، اســتبداد، اســارت و... انتقــاد می کنــد و در مــورد آن شــعر می رسایــد.

ــنایی  ــه روش ــای آن، ب ــی آفت ه ــرد و از تیرگ ــت می گی ــه خدم ــه ب ــکالت جامع ــل مش ــرای ح ــعر را ب او ش
ــرد. ــاه می ب ــد، پن ــیم می کن ــود ترس ــعر خ ــه در ش ــدی ک امی

ــر  ــت. اگ ــوده اس ــری دوره ی او ب ــی و فک ــر اجتاع ــد بس ــاملو برآین ــعر ش ــت »ش ــوان گف ــن رو، می ت از ای
ــه  ی  ــدای ده ــا ابت ــای 1332 ت ــس از کودت ــه پ ــود ک ــلی ب ــی نس ــکاس آرمان خواه ــود، انع ــواه ب ــعرش آرمان خ ش
شــصت، بــه دنبــال بــه دســت آوردن آنهــا بــود. عصیان  گــری او نیــز بازتــاب تجربه  هــای آن نســل اســت. در نظــر 
ــه بی راهــه خواهــد  ــکار وی، مــا را ب ــر، هنــگام رد و ان ــر هفــت دهــه  ی اخی نگرفــن اوضــاع اجتاعــی حاکــم ب

ــی، 1385ش، ص20( ــاند.« )میکائیل کش

ــعرش  ــش را در ش ــه  ی خوی ــی زمان ــائل اجتاع ــت و مس ــود اس ــه خ ــاعر جامع ــاملو ش ــه ش ــم اینک علی رغ
ــودداری  ــد، خ ــت   کن ــه آن دالل ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــه ب ــی ک ــردن اصطالحات ــه کار ب ــت، از ب ــرده اس ــس ک منعک
می کنــد؛ زیــرا »در جامعــه شناســِی شــیوه  های بیانــی شــعر، منادگرایــی یکــی از راه  هــای تبییــن پنهــان ونارصیــح 
ــه،  ــتقیم اندیش ــان مس ــر دوره ای بی ــت. در ه ــاق اس ــی از اختن ــی ناش ــیوه  های بیان ــن ش ــه و از اصلی  تری اندیش
بــه ســبب هــر گونــه تنگنــا و تحریــم سیاســی و اجتاعــی و مذهبــی و اخالقــی... میــرس نیســت یــا شــاعر در راه 
کشــف آفرینــش شــیوه های بیانــی نــو می  کوشــد و بدیــن گونــه افق  هــای تــازه  ای در ذهــن مــردم می  گشــاید و 
یــا بــا بهــره گرفــن از شــیوه  ی شــناخته و دیرینــه  ی "منادگرایــی" بــه بیــان غیرمســتقیم و منادیــن نــگاه و اندیشــه  ی 
خویــش بســنده می کنــد.« )نیکبخــت، 1374ش، ص120( بنابرایــن حضــور اصطالحــات جامعه  شــناختی در اشــعار 

ایــن شــاعر کــم   رنــگ اســت.

3-3-1-3. تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب عناوین شعری

در شــعر شــاعر، توجــه بــه مســائل سیاســی دوره  ی خــود قابــل مالحظــه اســت. بســیاری از اشــعارش را بــا 
مســائل سیاســی جامعــه  ی خــود پرداختــه اســت. وی در اشــعار سیاســی همیشــه دنبــال آزادی ورهایــی اســت 
ــه ایــن معنــی نیســت کــه مــردم فقــط از ظلــم رژیــم حاكــم خــالص شــوند، بلکــه خواهــان آن  و ایــن آزادی ب
اســت کــه از ابتــذال محیــط خویــش هــم رهــا شــوند. » گــم گشــته  ی شــاملو- یعنــی آزادی- در اشــعارش، تبلــوری 
شــاعرانه و ســمبلیک می یابــد. او در شــعری بــا عنــوان " طــرح " آزادی را بــه مثابــه حرکــت گیــاه بــه ســوی نــور 
خورشــید می دانــد و انســان محــروم از آزادی را طالــب خورشــید معرفــی می کنــد... شــاملو،گاه، آزادی را بــدون 

ــاد می زنــد.« )قــادری، 1388ش، ص128-127( ــان در اشــعارش فری رمــز ومنــاد وبســیار عری

وی در یکی از اشعارش، از شعر به تعبیر"شعر، رهائی است..." یاد می کند؛ زیرا به نظر او:

شعر

رهائی است

نجات است وآزادی

تردیدی است
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که رس انجام

)شاملو، 1391ش، ص647( به یقین می گراید.  

ــد  ــوان از چن ــن اشــعارش می ت ــا بررســی عناوی ــل مالحظــه اســت. ب ــن سیاســی در اشــعار شــاملو قاب عناوی
عنــوان شــعری کــه مضامیــن سیاســی دارد، یــاد کــرد، از جملــه عنــوان "قصیــده بــرای انســان مــاه بهمــن" اســت 
کــه آن را بــه مناســبت 14 بهمــن، ســالگرد قتــل دکــر تقــی ارانــی در زنــدان رضــا شــاه رسوده اســت. )لنگــرودی، 
1378ش، ص476( همچنیــن مجموعــه شــعری بــا عنــوان "قطعنامــه" قابــل ذکــر اســت؛ چــرا کــه »شــاملو در ســال 
ــاب "از سیاســی  ترین مجموعه  هــای شــعر  ــن کت ــات سیاســی درخشــید. اي ــه، در عرصــه  ی ادبی ــا قطعنام 1330 ب
ــر از گناهــان گذشــته اش  فارســی اســت." عنــوان اولیــه  ی کتــاب، "شــعر ســفید غفــران" بــود. شــاملو در ایــن اث
آمــرزش می طلبــد؛ در انتقــاد از دوره  ی نوجوانــی اش کــه بــه اشــتباه در دفــاع از خونخوارتریــن دیکتاتــور تاریــخ 
– هیتلــر – بــه زنــدان افتــاده اســت؛ و تعهــد بــه جامعــه کــه از ایــن پــس در خدمــت منافــع آن خواهــد بــود.« 

ــی، 1385ش، ص28( )میکائیل

از اشــعار سیاســی وی در مجموعــه ی "قطعنامــه"، شــعری بــه نــام"23" اســت کــه دربــاره ی »حادثــه23 تیــر 
مــاه 1330 اســت کــه صدهــا نفــر از ملــت ایــران بــه خــاک و خــون غلتیدنــد. او نــام "23" را از روز 23 تیــر مــاه 
گرفتــه و کوشــیده اســت تــا اثــر خــود را بــه آن حادثــه خونیــن ربــط داده و بهره  بــرداری سیاســی کنــد.« )نیاکــی، 

1377ش، ص63(

بیشــر عناویــن اشــعار سیاســی شــاملو، کنایــی یــا بــا نــام مســتعار آمــده اســت؛ زیــرا او بــرای فــرار از اداره 
سانســور مجبــور بــود از ایــن روش اســتفاده کنــد. ولــی پــس از انقــالب اســالمی، خــوِد شــاعر عنــوان بعضــی از 
ایــن اشــعار را عــوض کــرده و مناســبت رسودن آن را بیــان کــرده اســت. »پــاره  ای از اشــعار شــاملو، مرثیه هایــی 
اســت غالبــاً در خصــوص اعــدام مبــارزان و چهره هــای آزادیخــواه و ظلــم ســتیز. از جملــه شــعر "مــرگ نازلــی" 
کــه بــه مناســبت مــرگ وارتــان ســاالخانیان رسوده شــده اســت. ســاالخانیان پــس از کودتــای 28 مــرداد 32 گرفتــار 
شــد و در شــکنجه  گاه بــه قتــل رســید. شــاملو در چاپ  هــای پیــش از انقــالب بــرای اینکــه شــعرش از ســد سانســور 
بگــذرد، بــه جــای وارتــان، اســم مســتعار"نازلی" را در شــعر گنجانــده بــود و پــس از انقــالب بــود کــه اســم اصلــی 

فــرد مــورد نظــر را بــه جــای اســم مســتعار گذاشــت و او را معرفــی کــرد...« )رهربیــان، 1386ش، ص50(

ــل  ــن شــعر»به خاطــر قت ــاد کــرد. ای ــر خــاک مــرد" ی ــالد آنکــه عاشــقانه ب ــوان از شــعر "می ــن می ت همچنی
احمــد زیــرَبُم در پــس کوچه  هــای نــازی آبــاد گفتــه شــده اســت. شــعری در ســه قطعــه، کــه از شــور و هیجــان 
شــاعر ایجــاد شــده اســت. شــاملو در ایــن شــعر بــا اغراق  هایــی نــاب و دل  انگیــز، فــرد مــورد نظــر خــود را )کــه 

ــد.« )هــان، ص69( ــوده( برافراشــته و باشــکوه و رسشــار از غــرور می منایان احتــاالً چریــک ب

شــعر "رسود ابراهیــم در آتــش" از مجموعــه ای بــه همیــن نــام نیــز از اشــعار سیاســی مشــهور شــاملو اســت 
کــه آن را در رثــاء چریــک جــوان، مهــدی رضائــی رسوده بــود. )لنگــرودی، 1378ش، ص336(

توجــه گســرده  شــاملو بــه اوضــاع اجتاعــی و سیاســی زمــان خــود باعــث شــده اســت کــه شــعرش رسشــار 
از موضوعــات سیاســی شــود. از جملــه ایــن اشــعار– بــه جــز شــعرهای ذکــر شــده –می تــوان بــه شــعر" از زخــم 
قلــب آبایــی" کــه دربــاره ی کشــته شــدن یــک دبیــر ترکمنــی بــه نــام آبایــی اســت و شــعر "ســاعت اعــدام " کــه 
دربــاره ی اعــدام رسهنــگ ســیامک بــا چنــد نفــر دیگــر از جملــه مرتضــی کیــوان رسوده شــده اســت، اشــاره کــرد. 

) هــان، ص57 و 60(

دفــر شــعر "مرثیه  هــای خــاک" نیــز از اشــعار سیاســی شــاملو اســت کــه »مرثیــه رسای مرگ  هــای گســرده  ی 
ــغ و مــرگ  ــوده، نوعــی دری ــد تباهــی آل ــن مــرداب مانن ــدگاری افســانه  وار خویــش، در ای ــا مان خــاک اســت و ب
در شــعر می  آفرینــد و خــود را بــا ورطــه  ای هولنــاک کــه در آن پایــان همــه چیــز، حتــی هســتی اوســت محــاط 

ــان، ص86( ــد.« )ه می کن



| 59 |

شــاعر بــه جــز اشــعار ذکــر شــده، شــعرهای بســیار دیگــری دربــاره  ی اوضــاع سیاســی دوران خــود رسوده 
ــاد کــرد. ــوان همــه  ی آنهــا را در ایــن مجــال انــدک ی اســت کــه منی ت

3-3-1-3. تأثیر فرهنگ محیط شاعر در انتخاب عناوین شعری

بــا اینکــه شــاملو شــاعری اســت کــه بــه فرهنــگ خــود بســیار وابســته اســت و ایــن وابســتگی را می تــوان 
ــا بررســی عناویــن اشــعارش مشــخص می شــود کــه منادهــای فرهنــگ ایرانــی در  در اشــعارش مشــاهده کــرد، ب
عنــوان اشــعار او کمــر آمــده اســت. از جملــه عناوینــی کــه بــا فرهنــگ ایرانیــان رابطــه دارد: عنــوان شــعر"ققنوس 
در بــاران" اســت کــه نــام ایــن مــرغ افســانه ای در اشــعار و ادبیــات فارســی بســیار تکــرار شــده و حتــی بــرای آن 

اشــعار اســطوره ای نیــز رسوده شــده اســت.

بوتیــار نیــز بــه عنــوان دیگــر مــرغ افســانه  ای ادبیــات فارســی، در یــک عنــوان از عناویــن اشــعار او ذکــر 
شــده اســت. ایــن مــرغ کــه »او را غــم خــورک نیــز گوینــد و او پیوســته در کنــار آب نشــیند و از غــم آنکــه مبــادا 

آب کــم شــود بــا وجــود تشــنگی آب نخــورد...« )دهخــدا، ج4، 1377ش، ذیــل بوتیــار(

در عناویــن اشــعار شــاملو واژه هــای مرتبــط بــا اعتقــادات دیــن اســالم و فرهنــگ اســالمی نیــز وجــود دارد؛ 
ماننــد عنــوان "شــب بیــداران" کــه بــه "شــب قــدر" اشــاره می کنــد کــه در اســالم جایــگاه بزرگــی دارد و بنابــر 
آمــوزه اســالمی شــب زنــده داری در آن توصیــه شــده اســت و منــاز و دعــا و اســتغفار در ایــن شــب ثــواب بســیاری 

دارد کــه در مــن ایــن شــعر بــه ایــن اعتقــاد اشــاره شــده اســت.

ــز  ــردد نی ــرگ بازمی گ ــس از م ــردگان پ ــدن م ــده ش ــاد زن ــه اعتق ــه ب ــتاخیز" ک ــوان شعری"رس ــن عن همچنی
ــی دارد. ــی دین مفهوم

"نــوروز در زمســتان" یکــی از عناویــن اشــعار او اســت کــه واژه  ی نخســت آن بــه جشــن آغــاز ســال نــو کــه 
از کهن  تریــن جشــن  های بــه جــا مانــده ایرانــی از دوران باســتان اســت، اشــاره دارد؛ امــروزه نیــز زمــان برگــزاری 

مراســم نــوروز در آغــاز فصــل بهــار اســت.

3-4. محمدرضا شفیعی کدکنی

ــال 1318ش، در  ــران در س ــارص ای ــات مع ــزرگ ادبی ــتاد ب ــد و اس ــاعر، منتق ــفیعی کدکنی، ش ــا ش محمدرض
کدکــن خراســان بــه دنیــا آمــد. وی در آغــاز کودکــی نــزد پــدر خــود میــرزا محمــد )متوفــی 1351ش( مقدمــات 
علــوم دینــی را فــرا گرفــت. »مــادرش فاطمــه توّســلی )متوفــی 1330ش( بانویــی بــا ذوق و شــعر دوســت بــود 
کــه نخســتین نغمه هــای شــعر فارســی را در گــوش تنهــا فرزنــدش فروخوانــد. شــفیعی از هــان دوران کودکــی 
از حافظــه بســیار خوبــی برخــوردار بــود. یــک قطعــه شــعر ده بیتــی را بــا دو بــار خوانــدن از بــر می شــد. پــدر 
بــرای تکویــن و تهذیــب ســاختار شــخصیتی تنهــا فرزنــد خانــواده از هــر شــیوه  ای اســتفاده می  کــرد. اعتقــادات 
مذهبــی پــدر و مــادر آنهــا را بــر آن داشــت تــا او را از رفــن بــه دبســتان منــع کننــد، چــون می خواســتند تنهــا 
فرزنــد آنهــا بــه تحصیــل علــوم دینــی بپــردازد و بــه درجــه    ی اجتهــاد برســد، پــس در هــان کدکــن بــه وی قــرآن 
و نصــاب و... آموختنــد. آنــگاه بــرای ادامــه تحصیــالت علــوم دینــی او را بــه مشــهد فرســتادند تــا در زی طــالب 

ــرد.« )القضــاة، آذر 1386، ص137- 136( ــرار گی ق

ــا  ــپس ب ــد. س ــی را گذران ــل طلبگ ــی دوره  ی کام ــی و قرآن ــوم دین ــن عل ــاد گرف ــا ی ــت وی ب ــوان گف می ت
پیشــنهاد دکــر علــی اکــرب فیــاض در دانشــگاه فردوســی مشــهد نــام نویســی کــرد. دوره  ی لیســانس رشــته زبــان 
ــادی،  ــر آب ــد. )مه ــل ش ــارغ التحصی ــال 1344 ش ف ــد و در س ــن دانشــگاه گذران ــات فارســی را در همی و ادبی

ــار 1379ش، ص87( به

وی وقتــی کــه در مشــهد تحصیــل می  کــرد، از اعضــای مؤثــر و فعــال انجمن  هــای ادبــی بــه شــار می  آمــد 
و آثــارش در مطبوعــات خراســان بــا نــام مســتعار "م رسشــک" بــه چــاپ می  رســید. )خانلــری، 1378ش، ص22(
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ــال 1344ش دروس  ــت و در »س ــران رف ــه ته ــهد ب ــود در مش ــالت خ ــام تحصی ــس از امت ــفیعی کدکنی پ ش
ــی چــون  ــدی بســیار از محــرض بزرگان ــا بهره من ــات آغــاز کــرد. آن  گاه ب کارشناســی ارشــد را در دانشــکده  ی ادبی
اســتاد بدیــع الزمــان فروزانفــر، دکــر معیــن و نیــز بــه راهنایــی دکــر پرویــز ناتــل خانلــری رســاله  ی اجتهــادش در 
زبــان و ادبیــات فارســی بــا نــام "صــور خیــال در شــعر فارســی" )ســال 1347( پذیرفتــه شــد و بــه همیــن اعتبــار 

بــه عضویــت هیــات علمــی دانشــگاه تهــران درآمــد.« )فوالدونــد، 1388ش، ص12-11(

وی جــزء اســتادان برجســته و متبحــر در ادبیــات فارســی و از ناقــدان و محققــان بــزرگ بــه شــار مــی  رود. 
بنابرایــن دانــش وی باعــث شــد تــا بــه دانشــگاه  های متعــدد جهــان دعــوت شــود. از جملــه »دانشــگاه آکســفورد 
انگلیــس، پرینســتون آمریــکا و پــس از آن در اجابــت دعوت  هــا بــه تنــاوب در دانشــکده  هایی از آملــان، هلنــد، 

فرانســه، ژاپــن و... بــه تدریــس و تحقیــق ادامــه داد.« )هــان(

امــا در زمینــه  ی شــعر و شــاعری، شــفیعی کدکنی از جملــه شــاعران بــزرگ ایــران اســت کــه ابتــدا از ســبک 
کالســیک رشوع کــرد و ســپس بــه ســبک نــو ـ کــه بــه ســبک نیایــی شــهرت دارد ـ روی آورد. ایــن قالــب بــا توجــه 

بــه آزادی خاصــی کــه از قیــد و بنــد قافیــه و وزن داشــت، توجــه او را بیشــر بــه خــود جلــب منــود.

ــه "مخمســی" اشــاره کــرد کــه آن را هنــگام ســقوط دولــت مصــدق  ــد ب از اولیــن منونه  هــای شــعری او بای
رسوده بــود. در ایــن شــعر رنــگ و بــوی لحــن و زبــان فرخــی، شــاعر یــزدی و مبــارز، بــه خوبــی خــود را نشــان 
می دهــد. بعــد از آن شــفیعی بــا ســایر نورسایــان آشــنا شــد و بــه ویــژه بــه شــعر "مریــم" رسوده فریــدون توللــی 
عالقه  منــد شــد. در دفــر "شــبخوانی" شــعری بــا عنــوان "هــان ای بهــار" دارد کــه از رسوده  هایــی اســت کــه خــود 
بــه آن عالقــه  ی فراوانــی دارد. نوگرایــی شــفیعی موقعیــت خوبــی بــرای او فراهــم آورد و وی توانســت در ایــن 
شــیوه در زمــره  ی برترین  هــا قــرار گیــرد. پــس از مدتــی دکــر رشیعتــی بــا معرفــی اخــوان و نیــا، زمینــه  ی آشــنایی 

شــفیعی را بــا ایــن دو شــاعر فراهــم ســاخت. )مهرآبــادی ســلانی نــژاد، 1379ش، ص87(

ــن و  ــعر او از مهم تری ــت، ش ــام داده اس ــفیعی کدکنی انج ــه ش ــی ک ــی مختلف ــای ادب ــم فعالیت  ه علی رغ
ــخصیت او را  ــوان ش ــعرش می ت ــق ش ــه از طری ــی    رود؛ چنانک ــار م ــه ش ــی وی ب ــای ادب ــن فعالیت  ه محوری تری

شــناخت و بــه نحــوه  ی تفکــر وی پــی بــرد.

شــفیعی کدکنی چنــد دفــر شــعر دارد کــه اغلــب ایــن اشــعار را در قالــب شــعر نــو رسوده اســت. »بــا انتشــار 
کتــاب "در کوچــه   باغ  هــای نیشــابور" در زمینــه  ی شــعر بــه شــهرت رســید. در واقــع اشــعار ســال  های 1337 تــا 
1355 از ایــن شــاعر در مجموعــه  ای تحــت عنــوان "آینــه بــرای صداهــا" منتــرش شــد. ایــن مجموعــه شــامل هفــت 
دفــر شــعر زمزمه  هــا، شــبخوانی، از زبــان بــرگ، در کوچــه باغ  هــای نیشــابور، مثــل درخــت در شــب بــاران، از 

بــودن و رسودن و بــوی جــوی مولیــان اســت و بســیار مــورد توجــه عالقمنــدان قــرار گرفتــه اســت.« )هــان(

وی عــالوه بــر ایــن مجموعــه  ی شــعر، مجموعــه شــعر دیگــری بــه نــام "هــزاره  ی دوم آهــوی کوهــی" دارد 
کــه شــامل پنــج دفــر شــعر می شــود: مرثیه  هــای رسو کاشــمر، خطــی ز دل تنگــی، غــزل بــرای گل آفتاب  گــردان، 
ســتاره  ی دنبالــه دار، در ســتایش کبوترهــا کــه بخــش بزرگــی از ایــن شــعرها مربــوط بــه ســال  های آخــر دهــه  ی 

پنجــاه، دهــه  ی شــصت و پنــج ســال از دهــه  ی هفتــاد اســت. )شــفیعی کدکنی، 1376ش، ص9(

شــفیعی کدکنی عــالوه بــر رسودن شــعر، در زمینــه  ی پژوهــش و نقــد ادبــی نیــز فعالیــت داشــت. از جملــه 
تألیفــات وی در زمینــه ی نقــد ادبــی می تــوان بــه صــور خیــال در شــعر فارســی )1350(، موســیقی شــعر )1358(، 
ادوار شــعر فارســی از مرشوطیــت تــا ســقوط ســلطنت )1359(، ادبیــات فارســی از جامــی تــا روزگار مــا )بــه زبــان 

انگلیســی، چــاپ لیــدن، 1980م(، شــعر معــارص عــرب )1368(، ســبک شناســی شــعر فارســی وغیــره، اشــاره کــرد.

شــاید آشــنایی شــفیعی کدکنی بــا علــوم دینــی ســبب گرایــش وی بــه عرفان شــد؛ تــا جایی کــه نــگارش رشح احوال 
عارفــان از ارزشــمندترین آثــار وی بــه شــار مــی  رود. بــرای مثــال می تــوان از آثــاری ماننــد ارسار التوحیــد، حــاالت و 
ســخنان ابوســعید ابوالخیــر، مختارنامــه، ارسارنامــه، الهی  نامــه، مصیبت  نامــه، منطــق فریدالدیــن عطــار و غیــره نــام برد.
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ــان  ــه زب ــر را ب ــد اث ــا چن ــی باعــث شــد ت ــی و اروپای ــات عرب ــان و ادبی ــه زب ــر شــفیعی کدکنی ب ارشاف دک
فارســی ترجمــه کنــد. ایــن آثــار عبارتنــد: از آوازهــای ســندباد )شــعر عبدالوهــاب البیاتــی(، ابومســلم خراســانی 
)تألیــف محمــد عبدالغنــی حســن(، رســوم دار الخالفــه )نوشــته  ی هــالل بــن محمــد محســن صابــی(، تصــوف 

ــد الیــن نیکلســون( و... اســالمی و رابطــه ی انســان و خــدا )نوشــته  ی رینول

وی همچنیــن مقاله  هــای متعــددی در مجله هــا و مجموعه هــای ادبــی و هــری دارد کــه اغلــب در 
ــی هســتند. )القضــاة، 1386ش،  ــان ایران زمینه  هــای نقــد و بررســی شــعر معــارص، ادب کالســیک فارســی و عرف

ص141(

3-4-1. تأثیر محیط زندگی در انتخاب عناوین اشعار شفیعی کدکنی

ــق  ــی از اف ــه بخــش بزرگ ــذارد؛ چراک ــر شــعر او می گ ــق و گســرده ای ب ــر عمی ــط پیرامــون شــاعر تأثی محی
ــعر  ــر ش ــط ب ــر محی ــت. تأثی ــون اوس ــط پیرام ــی و محی ــبک زندگ ــت، س ــت، وراث ــی از طبیع ــان، ناش ــد انس دی
شــفیعی کدکنی تــا حــدی اســت کــه شــاخصه های ســبک خراســانی بــه شــعرش راه یافتــه؛ همچنیــن بــه عرفــان 

ــه اســت. ــل بســیار یافت ــز متای و تصــوف منطقــه ی خراســان نی

3-4-1-1. تأثیر طبیعت در انتخاب عناوین شعری

اســتفاده از عنــارص طبیعــت در اشــعار شــاعران از آغــاز تــا دوران معــارص، منــود چشــمگیری در ادب فارســی 
داشــته اســت؛ بــه ویــژه در ادبیــات قدیــم کــه از عنــارص طبیعــت بــرای تشــبیهات حســی اســتفاده شــده اســت. 

امــا در بعضــی اشــعار شــعر معــارص عنــارص طبیعــت بــه صــورت ســمبلیک و منادیــن بــه کار رفتــه اســت.

شــفیعی کدکنی ازجملــه شــاعرانی اســت کــه عنــارص طبیعــت در شــعر او تجلــی یافتــه اســت. جاذبه  هــای 
طبیعــی شهرســتان تربــت حیدریــه، شــاید ســبب شــده کــه شــاعر طبیعــت و محیــط طبیعــی اســتان خراســان 
ــزه  ای از خاطــرات تاریخــی خــود و طبیعــت خراســان  ــا آمی ــده اش را ب ــد و خوانن را در شــعر خــود منعکــس کن
ــدازه ی  ــه ان ــه ب ــاعرانی ک ــد ش ــرا کمن ــته  ای دارد؛ زی ــژه و برجس ــگاه وی ــعر او جای ــت در ش ــازد. طبیع ــنا س آش
ــاً همــه ی اجــزای طبیعــت را در  شــفیعی کدکنی در شعرشــان از واژه هــای طبیعــت بهــره بــرده  باشــند. او تقریب
اختیــار می گیــرد و بــا تصویرپــردازِی آن، تفکــرات و احساســات خــود را بیــان می کنــد. می تــوان گفــت کــه وی 

ــا طبیعــت و مظاهــر آن همــراه و همــراز اســت. همیشــه ب

بــا بررســی عناویــن اشــعار، مشــخص می شــود کــه شــفیعی در 37% عناویــن اشــعار خــود، از واژگان طبیعــت 
اســتفاده کــرده اســت. ایــن نکتــه، بیانگــر میــزان ارتبــاط شــاعر بــا طبیعــت اســت؛ زیــرا هنگامــی کــه شــاعر در 
رسوده خــود از طبیعــت تقلیــد می کنــد، تفکــرات و احساســات خــود را در چارچــوپ واقعیــت قــرار می دهــد و 

ایــن بــدان معنــی اســت کــه تصاویــر طبیعــی در شــعر، نقطــه رشوع در فرآینــد آفرینــش هــری اســت.

عشــق و عالقــه  ی شــفیعی کدکنی بــه طبیعــت و مظاهــر آن در عناویــن اشــعارش جلوه  گــر اســت. در 
عناوینــی چــون "بوســه  ی بــاران  ، "گل  هــای شــوق"، "چشــم روشــنی صبــح"، "درخــت روشــنایی"، "در اقلیــم بهــار"، 
"آرایــش خورشــید"، "بــاغ انــار"، "ابــری کــه بــر ابــری ببــارد"، "در چشــم کبوتــران مــن"، "ســتاره دنبالــه دار"، "مــن 

ــان" و.... ــا گه ــای ن ــک  ها"، "گله ه ــیم"، "گنجش و نس

»او فریفتــه  ی طبیعــت اســت و در "از زبــان بــرگ"، طبیعــت بزرگریــن مایــه ی الهــام اوســت. شــب بــا زالل 
آب، راز و نیــاز عاشــقانه دارد و بــاران بــرای او متثیــل روشــنایی و پاکــی اســت. اصــوالً طبیعــت بــرای شــفیعی 
ــر را می شــنود؛  ــدای مه ــان طبیعــت، ســتایش انســان و ن ــزد؛ در زب ــا انســان می  آمی ــی دارد: آن را ب ــت متثیل حال
ــه صفــا و صمیمیــت  ــد و انســان را ب ــرم و لطیــف و شــکننده احســاس می کن ــان ن لحظه  هــای صمیمیــت را چن
ــد.«  ــی را از آن لحظه هــا رسشــار می کن ــام ذرات وجــود آدم ــی مت ــه گوی ــد ک ــات خــوب انســانی می خوان و صف

ــکیبا، 1378ش، ص175، 176( )ش
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3-4-1-2. تأثیر عوامل اجتامعی در انتخاب عناوین شعری

دلبســتگی و عالقــه فــراوان شــاعر بــه وطــن باعــث شــد تــا اوضــاع جامعــه  ی ایرانــی را در شــعر خــود بــه 
ــاعران  ــره ش ــفیعی کدکنی را از زم ــد ش ــی دارد و بای ــگ اجتاع ــعارش رن ــب اش ــن رو، غال ــد. از ای ــر بکش تصوی
ــخ و برآمــده از قلبــی حســاس و ذهنــی شــفاف اســت.  ــد و تل اجتاعــی دانســت. »گفته  هــای اجتاعــی او، تن
ــه را  ــتی  های جامع ــد. کاس ــد، منی بین ــه می خواه ــد و آنچ ــد، منی خواه ــه می  بین ــد آنچ ــوان می کن ــکارا عن اوآش
در کوتاه  تریــن عبــارات بازتــاب می دهــد و جــای تأمــل نیــز بــرای خواننــده باقــی می گــذارد.« )برهانــی، پائیــز 

1378ش، ص106(

شــفیعی کدکنی شــاعری متعهــد و مهین  دوســت و از جملــه شــاعران مبــارز و آزادی خــواه اســت کــه بــرای 
آگاهــی جامعــه شــعر می  رسایــد؛ امــا در بیــان آن، شــیوه  ای خــاص دارد و روش متناســب بــا اجتــاع عــر خــود را 
انتخــاب می کنــد. »زیــرا بــه نظــر می  رســد بیــن شــیوه  ی بیــان غیــر رصیــح، متثیلــی، منادیــن و رمــز گونــه  ی شــاعر 
در موضوعــات آزادی خواهــی و اســتبداد ســتیزی بــا فضــای جامعــه  ی اســتبداد زده  ی عــر او، پیــش از انقــالب 

اســالمی رابطــه ا  ی مســتقیم وجــود دارد.« )صحرائــی و گلشــنی، بهــار و تابســتان 1388ش، ص76(

شعر"ســفر بــه خیــر" او کــه بــا موضــوع شــور و اشــتیاق بــه رهایــی و رســیدن بــه موقعیــت مطلــوب اســت، 
ــن شــعر»گفت و گــوی شــاعرانه  ی لطیفــی  ــک جامعــه  ی ســتم زده و اســتبدادی اســت. در ای بیانگــر گــذر از ی
میــان گــون و نســیم برقــرار اســت. "گــون" منــاد انســان مشــتاِق حرکــت امــا در بنــِد وابســتگی ها )و اســتعاره از 
شــاعر( و "نســیم" منــاد رهــرو رهــا شــده از بنــد تعلیقــات اســت. فضــای خفقــان آور حاکــم طــوری اســت کــه 
"نســیم" هرجــای دیگــری را بــر مانــدن در ایــن فضــا ترجیــح می دهــد.« )مالحاجــی، زمســتان 1379ش، ص33(

ــز و اســتعاره،  ــه کمــک رم ــه »شــاعر ب ــن قحــط ســال دمشــقی" مالحظــه می شــود ک ــا در شــعر "در ای ام
خفقــان و بیــداد ســال  های حکومــت جــور را بیــان منــوده اســت. او در شــعرش، روزگار خــود را از جهــت 
نابســامانی، زرق، دورویــی و ریــاکاری بــه قحط  ســالی دمشــق تشــبیه کــرده اســت.« )صحرائــی، و گلشــنی، بهــار 

وتابســتان 1388ش، ص82(

از دیگــر اشــعار اجتاعــی شــفیعی کدکنی شــعر "زنهــار..." اســت کــه »شــاعر، مبــارز نــو رســته  ای را مــورد 
خطــاب قــرار می دهــد و معتقــد اســت در ایــن خــراب آبــاد کــه همگــی ریــاکار و فرصــت طلــب و گــوش بــه 
فرمــان اســتبداد هســتند، بــه هیــچ چیــز نبایــد اعتــاد کــرد؛ حتــی دوســتان ممکــن اســت مأمــور بیــداد باشــند و 

رس بزنــگاه نارفیقــی کننــد.« )هــان، ص85(

3-4-1-3. تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب عناوین شعری

بــا بررســی عناویــن اشــعار شــاعر مالحظــه می شــود کــه عناویــن سیاســی در آن چشــمگیر نیســت، زیــرا کــه 
شــاعر بــرای بیــان اوضــاع سیاســی جامعــه  ی خــود بیشــر از منــاد و اســتعاره اســتفاده می کنــد؛ چــه در اشــعار و 
چــه در عناویــن اشــعار. کــه وی »از در غلتیــدن بــه جهــت گیری  هــای سیاســی حــذر می کنــد. بــه همیــن خاطــر، 
ــا هســتند. او در  ــرای همــه نســل  ها جــذاب و زیب ــد و ب شــعرهای سیاســی و اجتاعــی او تاریــخ مــرف ندارن
رثــای دکــر مصــدق "مرثیــه  ی درخــت" و بــرای گــروه "ســیاهگل"، "ســوگنامه" را می رسایــد، امــا هنــوز هــم میــان 
ــنفکرانه  ــت  زدگی روش ــی سیاس ــود را قربان ــعری خ ــه ش ــد و اندیش ــی می  شناس ــه خوب ــت را ب ــت و واقعی حقیق
ــه  ــرد ک ــر شعر"شــبخوانی" مالحظــه ک ــوان در دف ــن اندیشــه را می ت ــی، 1389/8/24ش، ص2( ای ــد.« )نیل منی کن
»محتــوای ایــن دفــر را رسخوردگــی روشــنفکران از کودتــای 28 مــرداد مــاه 1332ش، نویــد آمــدن نجات  دهنــده  ی 
میهــن اســتبداد زده، افســوس از یــورش صنایــع وارداتــی بــه فضاهــای ســنتی، دریــغ بــر گذشــته  ی کودکــی و نیــز 
ــان  ــاعران زم ــر ش ــب ب ــی غال ــر از سیاســت زدگ ــر هــم متأث ــذاری دف ــرد. نام  گ ــر می گی ــت در ب ــف طبیع توصی

اســت.«)مالحاجی، زمســتان 1379ش، ص23(
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ــه مشــهورترین اشــعار  ــرد ک ــوان مشــاهده ک ــز می ت ــش سیاســی را نی ــن گرای در دفرهــای دیگــر شــاعر، ای
سیاســی شــفیعی کدکنی در مجموعــه شــعری خــود "در کوچــه باغ هــای نیشــابور" اســت. »ایــن شــهرت را عــالوه 
بــر وجــود شــعرهای مانــدگاری چــون: "ســفر بــه خیــر"، "دریــا"، "رضورت"، "حــالج" و... بــه واســطه  ی جــو غالــب 
مبارزاتــی زمــان بــر آثــار شــعری آن دوران بــه دســت آورده اســت. شــاعر بــدون دوری از طبیعــت، بــه رضورت 
ــه و  ــب حاس ــای غال ــا فض ــردازد. ام ــت می پ ــاع و سیاس ــخ و اجت ــه تاری ــک، ب ــارزات چری ــی مب ــای سیاس فض

ــر بیشــر شــعرها ســایه می  انــدازد.« )هــان، ص33( ــارزه ب مب

ــی  ــوان غزل ــه »عن ــد، شــعر "آن عاشــقان رشزه" ک ــه اوضــاع سیاســی اشــاره می کن ــه ب ــه اشــعاری ک از جمل
اســت در یــاد شــهیدان وطــن و آنــان کــه تــن بــه تیرگــی اســتبداد ندادنــد و چــون آذرخــش، اندیشــه  ها را روشــنی 
ــان، ترســی از  ــرغ طوف ــل م ــیدند و مث ــه شــهادت رس ــن راه ب ــای خــود زیســتند و در ای ــا آرمان  ه بخشــیدند؛ ب

حــوادث زمانــه و تبعــات آن نداشــتند.« )صحرائــی، و گلشــنی، هــار و تابســتان 1388ش، ص99(

امثال این اشعار سیاسی در شعر شفیعی کدکنی فراوان است، اما عناوین آن اغلب سمبولیک است.

بــا بررســی اشــعار سیاســی و اجتاعــی شــاعر، ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه او در بیشــر اشــعار و بــه 
ويــژه عناویــن شــعری اش از واژگان طبیعــت اســتفاده کــرده اســت. بــه بیــان دیگــر، شــاعر بــرای عناویــن اشــعار 
ــار در شــعر او  ــالً به ــربده اســت؛ بلکــه مث ــه کار ن اجتاعــی و سیاســی خــود، واژه هــای سیاســی و اجتاعــی ب
ــان عاطفــی  ــرد، از شــیوه  ی بی ــرای اینکــه اشــعارش مــورد توجــه دیگــران قــرار بگی ــرای آزادی اســت. ب منــادی ب

ــد. ــتفاده می کن اس

3-4-1-4. تأثیر فرهنگ محیط شاعر در انتخاب عناوین شعری

شــفیعی کدکنی بــا فرهنــگ ایرانــی آمیختــه اســت و ایــن پیونــد در اشــعارش منایــان اســت؛ گرچــه ایــن امــر 
در عناویــن اشــعار او کم  تــر آشــکار شــده اســت.

از جملــه عناوینــی کــه بــه فرهنــگ ایــران باســتان اشــاره دارد "نوروزنامــه" اســت کــه دربــاره ی عیــد نــوروز 
اســت وهان گونــه کــه قبــالً اشــاره شــد ایــن عیــد نــزد ایرانیــان جایــگاه بزرگــی دارد.

در شعر"ســیمرغ"، "بوتیــار" و "صــدای بــال ققنوســان" شــاعر نــام ایــن مرغــان افســانه  ای ادبیــات فارســی 
ــه خصــوص  ــرده اســت؛ ب ــه کار ب ــن اشــعار خــود ب ــه دارد، در عناوی ــی رابطــه ای دیرین ــگ ایران ــا فرهن ــه ب را ک
"ســیمرغ" کــه حضــورش در فرهنــگ ایرانــی بــه اســاطیر دوران باســتان می  رســد."هفت خوانــی دیگــر" نیــز از 
ــی ریشــه دارد و مشــهورترین آن هفت خــوان رســتم در  ــه ی ایران ــگ دیرین ــی اســت کــه در فرهن ــه عناوین جمل

شــاهنامه اســت و در ادبیــات فارســی جایــگاه خاصــی دارد.

شــفیعی کدکنی بــه عنــوان یــک شــاعر مســلان از مؤلفه هــای فرهنــگ اســالمی در عناویــن اشــعارش بهــره 
ــرب)ص( و  ــراج پیام ــه" از داســتان شــب مع ــراج نام ــا" و"مع ــراج فن ــال، وی در شــعر "مع ــرای مث ــرده اســت. ب ب
عــروج شــبانه وی نــزد خــدا، الهــام گرفتــه اســت؛ همچنیــن در عنــوان شــعر "منــاز خــوف"، از منــاز خــوف کــه 
در زمــان جنــگ و تــرس، بــه صــورت مخصوصــی خوانــده می شــود، یــاد کــرده اســت. وی همچنیــن شــعری بــا 
عنوان"بــار امانــت" دارد کــه بــه بــار ســنگینی کــه در قــرآن ذکــر شــده اســت و آن را آســان نتوانســت کشــید، 

ــد. ــاره می کن اش

ــدس  ــاب مق ــرآن، کت ــوره  های ق ــوره ای از س ــه س ــه ب ــت ک ــی اس ــه  ی عناوین ــز ازجمل ــت" نی ــوره  ی برائ "س
مســلانان، اشــاره دارد.
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3-5. بدر شاکر السیاب

ــه  ی  ــر از بقی ــرب بیش ــارص ع ــعر مع ــی  رود. وی در ش ــار م ــه ش ــرب ب ــاعران ع ــهورترین ش ــیاب از مش س
ــرای ایجــاد  ــه پیشــگام اســت. او اســتعداد و جســارت الزم ب شــاعران تحــول ایجــاد کــرده اســت و در ایــن زمین

ــن تحــول را داشــته اســت. ای

شــاعر بــزرگ عــراق در ســال 1926م در روســتای کوچکــی بــه نــام جیکــور، چشــم بــه جهــان گشــود. جیکــور 
تعریــب واژه  ی فارســی”جوی کــور” اســت.

پــدر وی شــاکر بــن عبدالجبــار بــن مــرزوق ســیاب، و مــادر وی کریمــه ســیاب مــرزوق ســیاب نــام داشــت. 
هنگامــی کــه تنهــا شــش ســال از عمــر بــدر شــاکر گذشــته بــود، مــادرش وفــات یافــت. بدیــن ترتیــب بــدر از 
ــر اشــعار وی  ــن محرومیــت و یتیمــی ب ــر ای ــی و شــفقت مــادر محــروم شــد. کــه تأثی دوران کودکــی از مهربان
قابــل مشــاهده اســت. علی رغــم اینکــه مــادر بزرگــش ســعی می  کــرد، جــای خالــی مــادر را برایــش پــر کنــد، امــا 

همچنــان احســاس یتیمــی در درونــش باقــی مانــد. ) بطــرس، بــی تــا، ص17(

ــی خــود »در ســال 1932  ــالت ابتدای ــرای تحصی ــد. ب ــالت خــود را گذران ــف تحصی ســیاب در جاهــای مختل
بــه مدرســه ابتدایــی در روســتای "بــاب ســلیان" فرســتاده شــد و در ســال 1936 در مدرســه ابتدایــی دیگــر بــه 
نــام "املحمــود" در "ابــو الخصیــب" بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت. در ســال 1942 بــه تربیــت معلــم رفــت و در 
رشــته زبــان و ادبیــات عربــی مشــغول بــه تحصیــل شــد. وی دو ســال بعــد، ایــن رشــته را رهــا کــرد و رشــته زبــان 
انگلیســی را برگزیــد. در ســال 1945 بــه عضویــت حــزب کمونیســت عــراق در آمــد و هشــت ســال در آن مانــد و 
چندیــن بــار بــه دلیــل انجــام فعالیــت سیاســی از شــغل خــود برکنــار گردیــد. در ســال 1953، در پــی رشکــت در 
یــک تظاهــرات بــه ایــران گریخــت و پــس از دو مــاه از ایــران بــه کویــت رفــت و 6 مــاه در آنجــا مانــد، ســپس بــه 

بغــداد بازگشــت و بــه کار روزنامــه   نــگاری مشــغول شــد.« )داد خــواه و حیــدری، 1385ش، ص114(

ســیاب در فعالیت  هــای سیاســی رشکــت می  کــرد؛ ایــن فعالیت  هــا بــر زندگــی او و خانــواده اش تأثیــر منفــی 
گذاشــت. چندیــن بــار زندانــی شــد و بــه ایــن دلیــل، ســالمت جســمی خــود را از دســت داد. وی در ســال 1960 

فعالیت  هــای سیاســی را کنــار گذاشــت. )البطــل، 1984م، ص17(

ایــن شــاعر از بنیان  گــذاران شــعر نــو عربــی بــه شــار مــی رود. وی تغییــرات زیــادی در شــعر عربــی ایجــاد 
کــرد. آشــنایی او بــه زبــان خارجــی دریچــه  ای تــازه بــه رویــش گشــود، تــا جایــی کــه در پــرورش روح سنت  شــکن 
ــات کالســیک دلبســتگی عمیقــی  ــه شــعر کهــن و ادبی ــن حــال، در آغــاز ب ــا ای ــاد. ب ــر افت و تجدد  گــرای وی مؤث
داشــت و بــه هــان ســبک شــعر مــی  رسود و بعدهــا بــه شــعر نــو گرایــش پیــدا کــرد. اولیــن نشــانه های نوگرایــی 
ــم  ــای نامنظ ــزه  ای از قافیه  ه ــعر آمی ــن ش ــود. ای ــاهده می ش ــاً" مش ــل کان حب ــعر او"ه ــال 1946 م. در ش در س

اســت و تجربــه تــازه  ای در قلمــرو وزن بــه شــار مــی  رود. )محمــد رضایــی و آرمــات، 1387 ش، ص163(

نخســتین مجموعــه  ی شــعری الســیاب بــه نــام "أزهــار ذابلــة" در ســال 1947م چــاپ شــد، بعــد از آن دیوانــی 
تحــت عنــوان "أســاطیر" را در ســال 1950م بــه چــاپ رســانید. ایــن اشــعار از جملــه اشــعار عاطفــی وی بودنــد 
کــه تحــت تأثیــر مکتــب رومانتیــک "جاعــت أبولــو"، بــه خصــوص شــعر شــاعر مــری علــی محمــود طــه، رسوده 

شــده بــود. )البطــل،1984م، ص17(

ــرد.  ــرش ک ــر" را منت ــوده املط ــام "أنش ــود بن ــعری خ ــه ش ــومین مجموع ــال 1960م س ــر س ــیاب در اواخ س
ــث" دارد.)  ــی الحدی ــعر العامل ــن الش ــارات م ــام "مخت ــه ن ــی ب ــان انگلیس ــده  ای از زب ــه ش ــار ترجم ــن آث همچنی

محمــد رضایــی و آرمــات، 1387ش، ص164(
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درســال 1962م دیــوان وی بــا عنــوان "املعبــد الغریــق" منتــرش شــد، ســپس درســال 1963م دیــوان دیگــری بــا 
عنــوان "منــزل األقنــان" را منتــرش کــرد. درســال 1965م پــس از مــرگ وی دو مجموعــه از اشــعارش بــا عنوان هــای 

"شناشــیل ابنــه الجلبــی" و"إقبــال" بــه چــاپ رســید. )البطــل، 1984م، ص 18(

ســیاب قصه  هایــی عامیانــه نیــز نوشــته بــود کــه در روزنامه هــای بغــداد منتــرش شــدند. عــالوه برآن  هــا دو 
کتــاب را بــه نام  هــای "مولــد الحریــة" و"الجــواد األدهــم" در ســال 1961م ترجمــه کــرد.

ــت  ــه کوی ــان ب ــان، در پای ــرای درم ــف ب ــه کشــورهای مختل ــاری و ســفر ب ــج بی ــس از ســال  ها رن ــاعر پ ش
ســفر کــرد و در بیارســتان امیــری مدتــی بســری شــد، امــا درمــان فایــده  ای نداشــت. در ســال 1964م در ایــن 
بیارســتان فــوت کــرد. »ســپس پیکــر وی بــه بــره منتقــل، و در آرامــگاه حســن بــری دفــن شــد«. )نعمتــی 

قزوینــی، 2011م، ص82(

3-5-1. تأثیر محیط زندگی در انتخاب عناوین اشعار سیاب

بــدر شــاکر ســیاب از برجســته  ترین شــاعران عــرب اســت کــه محیــط زندگــی خــود را در شــعرش منعکــس 
ــر گشــته  ــط اطــراف او مخصوصــاٌ اوضــاع اجتاعــی و سیاســی، متأث ــه شــدت از محی کــرده اســت. شــعر وی ب
اســت، اگرچــه ایــن اوضــاع در عناویــن اشــعارش خیلــی آشــکار نیســتند، امــا در مــن قصایــدش مــوارد فراوانــی از 
آن را می تــوان یافــت. در این گونــه اشــعار، غالبــاً از زبــان رمــز و اســطوره بــرای بیــان اوضــاع اجتاعــی و سیاســی 

ــد. ــه اســتفاده می کن در جامع

3-5-1-1. تأثیر طبیعت در انتخاب عناوین شعری

رابطــه میــان انســان و طبیعــت، عمیــق و طوالنــی اســت و بــه گذشــته  ی دور بــر می گــردد. ایــن رابطــه گاه 
باعــث می شــود بعضــی از انســان ها طبیعــت و مظاهــر آن را پرســتش کننــد. شــاعران افــرادی بــا  احســاس و جــزء 
کســانی هســتند کــه از طبیعــت بیشــر متأثــر می شــوند. طبیعــت از زمــان قدیــم بــرای هرمنــدان الهــام بخــش 
بــوده اســت. ســیاب بــه عنــوان هرمنــد بــه طبیعــت نهایــت عالقــه و دلبســتگی را داشــته و طبیعــت بــرای وی 
پناهــگاه بــوده، و شــعرش بــا آن آمیختــه شــده اســت. از ویژگی  هــای اشــعارش ایــن اســت کــه می تــوان گفــت: 

حتــی یــک شــعر از اشــعارش، خالــی از مظاهــر طبیعــت نیســت.

عشــق و عالقــه ســیاب بــه طبیعــت ناشــی از رشــد او در دامــن طبیعــت اســت؛ زیــرا وی در میــان 
ــه اســت. روســتای قدیمــی کــه در  ــرورش یافت ــن نقطــه عــراق پ نخلســتان  های روســتای جیکــور، در جنوبی  تری
شــعر او مقــام بســیار مهمــی دارد، بــه نوعــی روســتای رمــزی و اســطوره ای بــدل شــده اســت. )آل بویــه لنگــرودی، 

ص4( 1389ش، 

ــة جیکــور"، "متــوز  ــاء جیکــور"، "جیکــور شــابت"، "مرثی ــام جیکــور دارد: "أفی ــه ن ــده ب ســیاب هشــت قصی
جیکــور"، "جیکــور و املدینــة"، "العــودة لجيكــور"، "جيكــور و أشــجار املدينــة" و "جيكــور أّمــي". عشــق و عالقــه  ی 
ســیاب بــه زادگاه خویــش باعــث شــد تــا وی در اشــعارش چنــد بــار از آن یــاد کنــد. »جیکــور بــرای ســیاب منــاد 
وطــن، مــادری مهربــان و شــهری آرمانــی اســت«. )هــان( ایــن روســتای کوچــک در احساســات و عواطــف شــاعر 

خیلــی تأثیــر گــذار بــود. وی همچنیــن بارهــا از روســتا و ده در عناویــن اشــعار خــود یــاد کــرده اســت.

شــاعر ازلحــاظ سیاســی نیــز از شــهر متنفــر اســت، زیــرا از دیــدگاه وی شــهر بــه او ســتم کــرده، و وی را تابــع 
ــه بنــده  ای محــروم تبدیــل  ــرد؛ چراکــه شــاعر را ب خــود می کنــد. همچنیــن شــهر را ازلحــاظ اجتاعــی منــی پذی

ــیاب، 2000م، ص6( ــد. )الس می کن

به رغــم اینکــه ســیاب بــرای ادامــه تحصیــل بــه شــهر مهاجــرت کــرد، روســتای محبوبــش "جیکــور" را همیشــه 
بــه یــاد داشــت و در بیشــر اشــعار خــود از آن چــون منــاد زندگــی و امیــد یــاد می  کــرد. در قصیــده  ی "جیکــور و 
املدینــة" شــاعر دربــاره »اشــغال وطــن خــود ســخن می  گویــد کــه شــهر، شــاعر و خانــواده    اش را ربــوده اســت، در 
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خیــال ســیاب راه  هــای شــهر ماننــد رشــته  ای از آتــش اســت کــه اطــراف شــاعر را گرفتــه، و وی را خفــه می کنــد، و 
ایــن شــهر ســعی می کنــد تــا خاطره  هــای "جیکــور" را از ذهنــش محــو کنــد، و درخت"جیکــور" را کــه در اعــاق 

قلبــش جــای دارد، بــا آتــش بســوزاند...« )میمنــدی، 2010م، ص31(

ــه روســتا وطبیعــت توجــه  ــم ســیاب در اشــعار خــود بیشــر ب بنابرایــن جــای تعجــب نیســت اگــر می  بینی
کــرده اســت. وی ســعی می کنــد شــخصیت  های محیــط زیســت خــود را در شــعر بــه کار گیــرد، و ایــن الهــام را از 
محیــط اطرافــش گرفتــه اســت. بــرای مثــال وی در قصیــده  ی "النهــر و املــوت" )رودخانــه و مــرگ( بــه رودخانــه  ای 
بــه نــام "بویــب" کــه در زادگاه او وجــود دارد، اشــاره می کنــد، کــه البتــه ایــن رودخانــه چنــد بــار در شــعر ســیاب 
ــی، از آن  ــی. زندگ ــره دارد: یکــی مــرگ و دیگــری زندگ ــه دو چه ــدگاه شــاعر، رودخان تکــرار شــده اســت. از دی

جهــت کــه همــه چیــز از آب زنــده اســت و مــرگ، از آن روی کــه در آب می تــوان غــرق و نابــود شــد.

بنابرايــن مالحظــه می کنیــم کــه واژه  ی "نهــر" در عناویــن اشــعار ســیاب پنــج بــار تکــرار شــده اســت و ایــن 
بــه اهمیــت آب در زندگــی انســان از دیــدگاه او داللــت می کنــد.

بــاران )مطــر( در عناویــن اشــعار ســیاب دو بــار آمــده و یکــی از مجموعه  هــای شــعری وی"أنشــودة املطــر" 
نــام دارد. همچنیــن شــعری بــه نــام "مدینــة بــال مطــر" رسوده اســت. عــالوه بــر ایــن در اشــعار وی واژه  ی "مطــر" 
بســیار تکــرار شــده اســت، ومی تــوان گفــت کــه ســیاب جــزء شــعرای معــدودی اســت کــه واژه  ی آب )ماء/مطــر( 
را در اشــعار خــود فــراوان بــه کار بــرده اســت. چراکــه جامعــه در آن زمــان بــه منادهــای زندگــی و بــاروری نیــاز 
ــد و  ــرا طبیعــت نشــانه پاکــی، امی ــارص طبیعــت اســت؛ زی ــن اشــعار ســیاب رسشــار از عن داشــته اســت. عناوی
زندگــی اســت. »بــاران یکــی از آن منادهایــی اســت کــه بــه زندگــی و امیــد اشــاره می کنــد. بــه کارگیــری بــاران 
در شــعر ســیاب جایــگاه آن را بــه عنــوان یکــی از عنــارص طبیعــت بــاال بــرده، و بــه یــک منــاد ســحرآمیز تبدیــل 
کــرده اســت؛ و بــه بخشــش و زندگــی و امیــد و آینــده کــه شــاعر آرزوی آن را داشــت، داللــت می کنــد... رابطــه ی 
ــوری  ــای دیکتات ــورده از حکومت  ه ــت خ ــردم شکس ــرای م ــروت ب ــد و ث ــی و امی ــه ی زندگ ــا آب رابط ــیاب ب س

اســت.« )کریمــی فــرد، 2010م، ص9(

3-5-1-2. تأثیر عوامل اجتامعی در انتخاب عناوین شعری

عوامــل سیاســی و اجتاعــی محیــط ســیاب تأثیــر فراوانــی بــر اشــعار وی داشــته اســت. عضویتــش در حــزب 
کمونیســت باعــث شــد تــا وی ســطح معلومــات خــود را دربــاره  ی اوضــاع سیاســی و اجتاعــی کشــور عــراق بــاال 
بــربد. امــا فقــدان مــادر در دوران کودکــی، بزرگ  تریــن عاملــی اســت کــه زندگــی اجتاعــی شــاعر را تحــت تأثیــر 
قــرار داده و در اشــعار وی انعــکاس یافتــه اســت. »غــم و انــدوه ســیاب در ســوگ مــادرش در شــعر او منــودی 
آشــکار و خــاص دارد. ایــن امــر، اتفاقــی اســت کــه او نتوانســت خــود را هیــچ گاه از تأثیــر آن برهانــد. مــادر بــرای 

ســیاب نخســتین ایســتگاه قــراری بــود کــه در مســیر زندگــی از آن می گذشــت«. )هــادی، 2012م، ص1(

بنابرایــن واژه مــادر در چنــد عنــوان از عناویــن اشــعار وی حضــور دارد: "أم الــربوم"، "األم و الطفلــة الضائعة"، 
"جکیــور أمــی" و نظایر آن.

ــاری و ناهنجاری  هــای اجتاعــی  ــر، بی ــد فق ــه مســائل اجتاعــی مانن شــاعر می  کوشــید در شــعر خــود ب
بپــردازد. بــرای مثــال وی در قصیــده  ی "املومــس العمیاء")روســپی کــور( جــرم و جنایــت جامعــه را بــه تصویــر 
ــی اســت.  ــت بزرگ ــد و آن جنای ــور می کن ــه فاحشــگی مجب ــش را ب ــدادی از دخران ــه تع ــه  ای ک می  کشــد. جامع

ــه ارث بــرده اســت. )البطــل، 1984م، ص85( بــرش ایــن جنایــت را از دوران ظلــم و تاریکــی ب

محــروم مانــدن ســیاب "شــاعر رومانتیــک" از مهربانــی مــادر باعــث شــد تــا وی در میــان زنــان بــه جســتجو 
ــا گذشــت ســالها، احســاس محرومیــت در  ــا شــاید بتوانــد محرومیتــش را جــربان کنــد. از همیــن   رو ب بپــردازد ت
درونــش عمیق  تــر می شــود، وشــبانه روز در آرزوی یافــن چنیــن زنــی اســت کــه جــای مــادر را برایــش پــر   کنــد. 
وی در دوران جوانــی دلباختــه  ی دخــری از اقــوام خــود بــه نــام "وفیقــه" می شــود و بــه دلیــل شــباهت زیــاد او 
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بــه مــادرش، تصمیــم می گیــرد او را رشیــک زندگــی   خــود کنــد؛ ولــی ایــن دخــر بــا مــرد دیگــری ازدواج می کنــد. 
بــه همیــن دلیــل ســیاب هرگــز منی توانــد او را فرامــوش کنــد، و چندیــن شــعر دربــاره  ی او می رسایــد. )کریمــی 
ــه  ــراز عالق ــی از اب ــة". منونه  های ــق وفیق ــة)2(" و"حدائ ــباک وفیق ــة)1("، "ش ــباک وفیق ــرد، 2000م، ص85( "ش ف

شــاعر بــه لیــالی از دســت رفتــه  اش اســت.

دوری شــاعر از روســتای دوســت داشــتنی  اش )بــه دلیــل تحصیــل در شــهر(، تأثیــر فراوانــی بــر شــخصیت وی 
گذاشــت. زیــرا در شــهر احســاس غربــت می  کــرد و آغــاز تباهــی شــاعر، بــه مهاجــرت وی بــه شــهر برمی گــردد.

ــا  قصیده  ی"املســاء األخیــر" کــه در شــب رفــن وی از روســتا، رسوده شــده اســت، نشــان می دهــد شــاعر ت
چــه حــد بــا زادگاه خویــش رابطــه  ای   قــوی داشــته اســت و تــا چــه حــد روســتا منــاد عشــق و دوســتی در اندیشــه 

شــاعر اســت. )الســیاب، 2000م، ص14(

ــه  ــردم جامع ــره م ــی روزم ــات زندگ ــرد جزئی ــردم و شــعر، ســعی می  ک ــان م ــرای ایجــاد رابطــه می ســیاب ب
خویــش را در شــعرش منعکــس کنــد. قصیده  ی"البائــع املتجــول" یعنــی فروشــنده  ی دوره  گــردی کــه آهــن قراضــه 
می  خــرد، بــه منــادی از جامعــه محــروم تبدیــل شــده اســت، همچنیــن بــه خوادخواهــی بعضــی افــرادی اشــاره 

دارد کــه دوســت دارنــد دیگــران مبیرنــد تــا خودشــان خــوب زندگــی کننــد. )عچــرش، ربیــع 1389ش، ص131(

ــت داری،  ــای رعی ــه معن ــة" ب ــه "قنان ــت ک ــان" رسوده اس ــزل األقن ــوان "من ــا عن ــده  ای ب ــن قصی وی همچنی
رشایــط اجتاعــی اقتصــادی کشــاورزان در دوره بــرژوازی اســت، و نوعــی بردگــی و بندگــی تعدیــل شــده اســت 
کــه ابتــدا در قــرون وســطی در اروپــا پدیــدار گشــت و فــرد را بــه کار در حــوزه  ی امــالک و مســتغالت در ازای 
ejabat.google.،ــیرة، 2011/8/28م ــر العش ــرد. )قم ــتیجاری وادار ک ــای اس ــتغال در زمین  ه ــق اش ــت و ح حای

com( او در ایــن قصیــده بــه تصویــر وضعیــت انســان  های اجتــاع خــود می پــردازد کــه در دام روابــط پیچیــده 
ــه داران گشــته  اند. ــه  ای از رسمای ــرده طبق ــیر و ب اقتصــادی اس

3-5-1-3. تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب عناوین شعری

شــاعر در اشــعار خــود عــالوه بــر مســایل اجتاعــی جامعــه بــه مســایل سیاســی آن نیــز توجــه خاصــی دارد. 
وی شــخصیتی معــرض و روحــی رسکــش دارد و همیــن امــر باعــث می شــود کــه هیــچ  گاه تســلیم واقعیت  هــای 
حاکــم بــر جامعــه نشــود و اعــراض خــود را در قالــب شــعر نشــان دهــد. پیوســن وی بــه حــزب کمونیســت و 
ســپس، جدایــی از ایــن حــزب و روی آوردن بــه احــزاب ملــی، نشــان دهنــده همیــن روح رسکــش و تعهــد سیاســی 

اوســت. )آل بویــه لنگــرودی، بهــار 1385ش، ص6(

ــردم  ــدن م ــطین و آواره ش ــه فلس ــی، و از جمل ــورهای عرب ــغال کش ــاز اش ــی دوم، آغ ــگ جهان ــس از جن پ
فلســطین در داخــل و خــارج از کشور  شــان، وجــدان عربــی از خــواب غفلــت بیــدار شــد و شــاعران عــرب را بــه 

رسودن اشــعار مقاومــت ســوق داد.

ســیاب از جملــه شــاعرانی اســت کــه دربــاره  ی اوضــاع سیاســی کشــور خــود، شــعر رسوده اســت. اولیــن شــعر 
ــی کیالنــی ضــد سیاســت  ــاره  ی انقــالب رشــید عال ــة" )شــهداء آزادی( اســت کــه درب سیاســی وی"شــهداء الحری
ــن دیگــر  ــد ت ــش و دســتگیری چن ــر از وزیران ــا در عــراق، و کشــته شــدن دو نف ــت بریتانی ــه دول توســعه طلبان

رسوده شــده اســت. )بطــرس، بــی تــا، ص68(

ــوان  ــا عن ــی ب ــده  ای طوالن ــرد. او قصی ــک ک ــه هیروشــیا احساســات شــاعر را تحری در ســال1950م حادث
ــت.  ــح اس ــان صل ــاد پی ــه انعق ــویق ب ــی و تش ــگ امت ــد جن ــعر، ض ــح( رسود. ش ــح صل ــالم" )صب ــر الس "فج

)البطــل،1984م، ص75(

وی همچنیــن در قصیــده  ی "ســجین" )زندانــی(، زندگــی در زنــدان و ســختی  ها و ظلمــی را کــه بــه وی وارد 
شــده بــه تصویــر می  کشــد. )الســیاب، 2000م، ص71(
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شــاعر بــا مشــاهده خرابــی و ویرانــی در رسارس جهــان، و ظلــم و بــی عدالتی هــای از حــد و مــرز گذشــته، 
بــه رسودن اشــعاری در مــورد جنــگ و صلــح و دوســتی پرداخــت کــه یکــی از آنهــا قصیده  "األســلحة و األطفــال" 
ــی  ــادگی و ب ــده از س ــن قصی ــح اســت. ای ــاد صل ــگ و بچــه من ــاد جن ــه اســلحه من ــا( اســت ک )اســلحه و بچه  ه
آالیشــی کــودکان در مقابــل جنــگ - کــه همــه چیــز را نابــود می کنــد- ســخن می  گویــد. چراکــه کــودکان منــی 

تواننــد در دنیــای جنــگ خــوب زندگــی کننــد. )نعمتــی قزوینــی، 2011م، ص89(

ــه ایــران فــرار کــرد و بعــد از آن بــه  در ســال 1953، ســیاب در میــان مــوج دســتگیری مبــارزان سیاســی، ب
کویــت رفــت و شــش مــاه در آن اقامــت کــرد. قصیــده "فــرار عــام 1953"را دربــاره ایــن واقعــه رسوده اســت. )داد 

خــواه، حیــدری، بهــار 1385 ش، ص 114(

شــاعر بــه علــت فقــدان آزادی در محیــط خــود، در مرحلــه  ی اولیــه  ی نظــم شــعر، بــه رمــز و اســطوره روی 
ــول در  ــر و تح ــاد تغیی ــور ایج ــه منظ ــی، ب ــی- مل ــارزه سیاس ــعل  دار مب ــود را مش ــود و خ ــدوار ب آورد؛ وی »امی
ــج"، "إرم ذات  ــی الخلی ــب عل ــد از: "غری ــن برهــه عبارتن ــد مشــهور وی در ای ــه شــار مــی  آورد. قصای ــه ب جامع
العــاد"، "املســیح بعــد الصلــب"، "إىل جميلــة بوحــرد"، "إىل العــراق الثائــر"، "أنشــودة املطــر". در ایــن اشــعار، 
ســیاب انقــالب علیــه قــدرت حاکــم را، رســتاخیزی بــرای عــراق می  شــارد و تولــد دوبــاره امــت عربــی را بشــارت 

ــتان 1390ش، ص82( ــار و تابس ــی، به ــلیمی و صالح ــد«. ) س می ده

3-5-1-4. تأثیر فرهنگ محیط شاعر در انتخاب عناوین شعری

ــعارش  ــه را در اش ــن رابط ــت. ای ــته اس ــق داش ــه  ای عمی ــود رابط ــی خ ــط زندگ ــگ و محی ــا فرهن ــیاب ب س
می تــوان مالحظــه کــرد. در آنهــا چندیــن واژه عامیانــه نیــز دیــده می شــود. بــا ایــن حــال در عناویــن اشــعار وی 
ایــن تأثیــر کمــر دیــده می شــود. همچنیــن از واژه هایــی کــه بــه فرهنــگ شــاعر ارتبــاط دارد، واژه  ی جیکــور )نــام 
روســتای زادگاه او( اســت کــه هشــت بــار در عناویــن اشــعارش تکــرار شــده اســت، و نیــز نــام رودخانــه بویــب 

کــه در جیکــور جریــان دارد.

از جملــه اشــعاری کــه بــه فرهنــگ شــاعر اشــاره دارد، شــعر"وحی النیــروز" اســت. امــا نــوروز در ایــن شــعر 
ــد  ــن عی ــه آیی ــن نشــان می دهــد ک ــی اســت، و ای ــی از اســتعار غرب ــارزه و آزادی ملت  هــای عرب منــادی از مب

نــوروز در محیــط زندگــی شــاعر وجــود دارد.

"أغنیــة الراعــی" )رسود چوپــان( کــه دربــاره چوپــان عاشــق اســت، نیــز از جملــه شــعرهای ســیاب اســت کــه 
بــه روســتا و فرهنــگ شــاعر اشــاره دارد.

3-6. عبدالعزیز مقالح

عبدالعزیــز مقالــح از جملــه شــاعران مشــهور عــرب بــه شــار مــی  رود، وی چندیــن مجموعــه  ی شــعری دارد 
کــه بیشــر در قالــب شــعر نــو رسوده اســت. می تــوان گفــت شــعر یمنــی بــه خاطــر تحوالتــی کــه مقالــح در آن 
ایجــاد کــرد، مدیــون وی اســت. تحوالتــی کــه نــه تنهــا در ســاختار شــعر ابــداع کــرده، بلکــه در مضامیــن اشــعارش 

نیــز مضامیــن تــازه آورده اســت.

وی در ســال 1937م در روســتای "مقالــح" از توابــع اســتان"إب" بــه دنیــا آمــد و در شــش ســالگی بــه صنعــاء، 
پایتخــت یمــن، منتقــل شــد. وی در شــهر صنعــاء نــزد شــاری از دانشــمندان و ادیبــان از جملــه دانشــمند بــزرگ 
ــی و ســپس در مدرســه  ــح در مدرســه راهنای ــوم پرداخــت. مقال ــری عل ــه فراگی ــی ب ــن حســین املرون ــد ب احم
علمــی تحصیــل کــرد و پــس از آن در آمــوزش عالــی تربیــت معلــم بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت و در ســال 1960م 

فــارغ التحصیــل شــد. وی در ســال 1970م مــدرک کارشناســی  گرفــت. )الکبســی، 2004م، ص357-356(
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زمانــی کــه جنبــش ســال 1955م در یمــن بــر ضــد امــام احمــد قیــام کــرد، مقالــح دانــش آمــوز بــود. پــس از 
شکســت ایــن جنبــش و دســتگیری اعضــای آن، وی بــرای دیــدار بــا آنهــا بــه زنــدان می رفــت و آنهــا را در جریــان 

اخبــار قــرار مــی  داد. )شــهاب، 6 مایــو 2009م، ص27(

مقالــح بــرای ادامــه تحصیــالت تکمیلــی بــه مــر مســافرت كــرد و در دانشــگاه"عین شــمس" بــه تحصیــل 
در مقطــع کارشناسی  ارشــد مشــغول شــد؛ و در ســال 1973م فــارغ التحصیــل شــد. او در ســال 1977م، موفــق بــه 
دریافــت مــدرک دکــری از همیــن دانشــگاه شــد. در ســال 1978م پــس از امتــام تحصیــالت، بــه میهــن بازگشــت 

و در صنعــا ســاکن گشــت.

ــه شــار مــی رود. وی از  ــون، ب ــا کن ــالدی ت ــو از دهــه شــصت می ــح از برجســته  ترین شــاعران شــعر ن مقال
دهــه پنجــاه آغــاز بــه رسودن شــعر کــرد، امــا ظاهــراً از اشــعارش راضــی نبــود وبــه همیــن ســبب آنهــا را منتــرش 

ــح، ج1، 2004م، ص7( نکــرد. )املقال

در ســال 1971م اولیــن مجموعــه  ی شــعری خــود بــا عنــوان "البــد مــن صنعــاء" )بایــد بــه صنعــا رفــت( را 
منتــرش کــرد. وی در ایــن اشــعار از انقــالب 1962/10/26م علیــه حکومــت پادشــاهی )امامــی( یمــن بــه نیکــی 

ــاده اســت. ــه نظــر وی حکومــت پادشــاهی از پیرشفــت عقــب افت ــرا ب ــاد می کنــد؛ زی ی

ــات و نقــد معــارص تدریــس می کــرد و در ســال 1987م  ــوان اســتاد ادبی ــه عن ــح در دانشــگاه صنعــا ب مقال
رتبــه علمــی دانشــیاری را کســب کــرد؛ ســپس از 1982تــا 2001م ریاســت دانشــگاه صنعــاء را بــر عهــده گرفــت. 
ــی  ــان عرب ــن زب ــت در انجم ــن، عضوی ــات و پژوهش هــای یم ــز تحقیق ــی چــون: ریاســت مرک ــن وظایف همچنی
در قاهــره، عضویــت در هیئــت مؤســس آکادمــی بیــن املللــی شــعر در ایتالیــا، عضویــت در انجمــن عربــی در 
ــه عهــده داشــت. او در  ــروت را ب ــی در بی ــای مرکــز تحقیقــات وحــدت عرب ــت امن دمشــق و عضویــت در هیئ
ســال 2001م بــه عنــوان مشــاور فرهنگــی رئیــس جمهــور یمــن منصــوب شــد. )غانــم، 7 مایــو 2009م، ص27(

بــه نظــر می رســد مقالــح از ابتــدا بــه شــعر نــو اهتــام داشــته؛ چــرا کــه او در مــر تحصیــل کــرده و در 
آنجــا بــا چنــد شــاعر از پیشــگامان شــعر نــو از جملــه: صــالح عبــد الصبــور، احمــد عبداملعطــی حجــازی، نــازک 
املالئکــة، عبدالوهــاب البیاتــی، امــل دنقــل، نــزار قبانــی و دیگــران آشــنا شــده   بــود. )الکبســی، 2004م، ص358(

ــعر  ــاختاری در ش ــوالت س ــل تح ــی دارد واز عوام ــارص عرب ــعر مع ــکل  گیری ش ــی در ش ــش مهم ــاعر نق ش
ــز شــعر رسوده اســت. ــب نی ــن قال ــرده ودر ای ــپید توجــه ک ــه شــعر س ــن ب ــرب اســت؛ او همچنی ــارص ع مع

وی ده  هــا کتــاب اعــم از شــعر، پژوهش هــای نقــدی، ادبــی و فکــری تألیــف کــرده اســت. همچنیــن منتقــدان 
و نویســندگان و پژوهشــگران معــارص اشــعار وی را بحــث و بررســی کــرده انــد.

آثار شعری وی عبارتنداز:

"رســالة إلــی ســیف بــن ذی یــزن" 1973م، "هوامــش یانیــة علــی تغریبــه ابــن زریــق البغــدادی" 1974م، 
ــن الفضــل" 1978م،  ــر علــی ب ــة بســیف الثائ ــد مــن صنعــاء"1976م، "عــودة وضــاح الیمــن" 1976م، "الکتاب "الب
"الخــروج مــن دوائــر الســاعة الســلیانیة" 1981م، "أوراق الجســد العائــد مــن املــوت" 1986، "أبجدیــة الــروح" 
1998م، "کتــاب صنعــاء" 1999م، "کتــاب القریــة" 2000م، "کتــاب األصدقــاء" 2002م، "کتــاب بلقیــس و قصائــد 

ــاب املــدن"2005م. ــاه األحــزان" 2004م و"کت ملی

از جمله آثار منثور وی عبارتند از:

"األبعــاد املوضوعیــة و الفنیــة لحرکــة الشــعر املعــارص فــی الیمــن"، "شــعر العامیــة فــی الیمــن"، "قــراءة فــی 
ــات  ــی و الثقافــی"، "یومی ــر الیمــن الوطن ــری ضمی ــد"، "الزبی أدب الیمــن املعــارص"، "أصــوات مــن الزمــن الجدی

یانیــة فــی األدب و الفــن"، "أزمــة القصیــده الجدیــده" و غیــره...
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3-6-1. تأثیر محیط زندگی در انتخاب عناوین اشعار مقالح

محیــط پیرامــون انســان نقــش مؤثــری در شــکل  گیری شــخصیت و نحــوه رفتــار او بــا ســایر موجــودات ایفــا 
می کنــد. در واقــع انســان از محیــط تأثیــر می پذیــرد و بــر آن اثــر می گــذارد؛ البتــه میــزان ایــن تأثیــر و تأثــر بــه 
عنــارص، موجــودات و آداب و رســوم آن محیــط بســتگی دارد. زیــرا هــر محیطــی از لحــاظ زبــان، کلــات، آداب، 
رســوم و... بــا محیــط دیگــر متفــاوت اســت. بــه همیــن ســبب اســت کــه مثــالً بــا دقــت نظــر در شــعر یــک شــاعر 
صحــرا نشــین یــا روســتایی در می  یابیــم کــه بیشــر از عنــارص طبیعــت ماننــد: بیابــان، آســان، تپــه، گوســفند، 

چــادر و... اســتفاده کــرده اســت.

3-6-1-1. تأثیر طبیعت در انتخاب عناوین شعری

گفتــه شــد کــه عبدالعزیــز مقالــح تــا شــش ســالگی در روســتای "مقالــح" زندگــی می کــرد. ایــن روســتا در 
اســتان "إب" در شــال یمــن قــرار دارد کــه بــه اســتان رسســبز مشــهور اســت و دره معــروف "بنــا" در آن قــرار 
دارد. بنابرایــن، بــا وجــود اینکــه او زادگاهــش را از خردســالی تــرک کــرده بــود، حضــور عنــارص آن روســتا و ده 
ــاب ده(  ــة" )کت ــاب القری ــام "کت ــه ن ــه  ی شــعری ب ــک مجموع ــه وی ی ــی ک ــا جای ــگ اســت. ت در شــعر وی پررن
رسوده اســت کــه شــامل 77 شــعر اســت و هــر شــعر آن ماننــد یــک صحنــه از ده و روســتا اســت کــه آن را بــه 
ترتیــب شــاره  گذاری کــرده اســت. بــرای مثــال، عنــوان نخســتین شــعر آن "اللوحــة األولــی" )صحنــه  ی اول( اســت 
ســپس »صحنــه  ی دوم« تــا »صحنــه  ی هفتــاد و هفــت« و در هــر کــدام از آنهــا صحنــه  ای از روســتا و زندگــی آن 
ــر می  کشــد. ــه تصوی ــة" دارد کــه درآن طبیعــت ده را ب ــام "قری ــا ن ــد. همچنیــن وی شــعری ب را توصیــف می کن

ــه  ــت ک ــی اس ــن مضمون ــت؛ و ای ــده اس ــان ش ــخر انس ــوای آن مس ــی و محت ــت زندگ ــعار او ماهی در اش
ــه  ــارص طبیعــت را در شــعرش ب ــد. وی گاهــی عن ــت را منعکــس می کن ــه واقعی ــگاه وی ب ــح و ن فلســفه ی مقال
کار می گیــرد تــا بــه یــک واقعــه اشــاره کنــد. بــه عنــوان مثــال، عنــوان یکــی از اشــعار وی "مــن أناشــید الغســق" 
ــن  ــت دارد. در ای ــر آن دالل ــب و آخ ــه اول ش ــی ب ــان عرب ــق" در زب ــه "غس ــت ک ــح( اس ــای اول صب )از ترانه ه
شــعر منظــور شــاعر از غســق، آخــر شــب و نهایــت تاریکــی اســت کــه از طریــق آن بــه ظلــم و ســتم حکومــت 

ــد. ــاره می کن ــن اش ــاهی در یم پادش

عنــر زمــان ماننــد )صبــح، شــب( در شــعر معــارص بســیار تکــرار شــده و مقالــح از جملــه شــاعرانی اســت 
کــه ایــن واژه هــا چندیــن بــار در عناویــن اشعارشــان آمــده اســت؛ البتــه از واژه شــب بیشــر اســتفاده کــرده اســت. 
ــم و ســتم  ــن ظل ــن رف ــاد: آزادی و از بی ــح« من ــوری و »صب ــم، اســتبداد ودیکتات ــاد: ظل در اشــعار او »شــب« من
اســت. بــرای مثــال می تــوان بــه شــعر "صبــاح" اشــاره کــرد کــه در آن مــردم منتظــر آمــدن صبــح هســتند و بــا 

فــرا رســیدن آن رشایــط زندگــی بهــر شــده و مــردم بــه شــادی وخوشــبختی رســیده  اند.

ــردم از آن  ــه م ــان شــده ک ــناکی منای ــن و ترس ــه شــکل غمگی ــل"، شــب ب ــة اللی ــوان "مملک در شــعری باعن
خســته شــده اند و منتظــر صبــح هســتند؛ چراکــه امیدوارنــد بــا آمــدن صبــح، وضعیــت بــد آنهــا دگرگــون شــده 

ــود. ــر ش ــان به و زندگی ش

اگرچــه در شــعر عــرب، ســیاب بــه عنــوان شــاعر بــاران )مطــر( مشــهور شــده، ایــن واژه در عناویــن اشــعار 
مقالــح بیشــر بــه کار رفتــه و فقــط پنــج بــار در عناویــن اشــعار وی، بــا معانــی و داللت هــای مختلــف تکــرار 
شــده اســت. »بــاران« در شــعر او منــاد: فــداکاری، فقــر و تنگدســتی، صفــا و دوســتی، مــرگ و نابــودی و... اســت. 
بــرای مثــال، در شــعر"املطر"، بــاران رمــز زندگــی و شــادابی اســت کــه بــا آمدنــش زمیــن رسســبز شــده، گیاهــان و 
درخت هــا رشــد کــرده و هســتی متحــول شــده اســت. در ایــن شــعر »بــاران« منــاد: بهبــود زندگــی مــردم اســت.

امــا در شــعر "املطــر/ الضــوء"، بــاران بــه شــکل دیگــری منایــان شــده اســت: بــاران آمــد و نیامــد. در ایــن 
ــا اســت کــه  ــدان معن ــن ب ــری در محیــط شــاعر ایجــاد نکــرده اســت؛ ای ــچ تغیی ــاران کاذب اســت و هی شــعر ب

ــه تحولــی وضعیــت قبلــی ادامــه دارد. بــدون هیــچ گون
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در مجمــوع، بــا اینکــه واژه هــای طبیعــت در اشــعار مقالــح فــراوان بــه کار رفتــه، شــاید بتــوان گفــت کــه در 
عناویــن اشــعارش کمــر از بقیــه شــاعران بــه واژه هــای طبیعــت توجــه کــرده اســت.

3-6-1-2. تأثیر عوامل اجتامعی در انتخاب عناوین شعری

در چهــار دهــه ی اخیــر قــرن گذشــته، رونــد توجــه بــه مســائل اجتاعــی در شــعر معــارص یمــن رونــق یافــت، 
و بــا مشــکالت سیاســی ناشــی از مبــارزه بــا رژیــم پادشــاهی و اســتعار در جنــوب یمــن و مشــکالت اجتاعــی 
کــه گریبانگیــر کشــور بــود، همــراه شــد. مشــکالت اجتاعــی یمــن تــا حــد زیــادی بامشــکالت سیاســی مرتبــط 
ــده محســوب  ــاری اجتاعــی، عقب مان ــن بی ــه ای ــال ب ــراد مبت ــد و اف ــی ســواد بودن ــر وب ــردم فقی ــرا م ــود؛ زی ب
می شــوند و در نتیجــه قــادر بــه اصــالح خــود نیســتند. اقتــدار یــک ملــت ناشــی از توانایــی آحــاد آن اســت و 

یــک ملــت ضعیــف از گرفــن حقــوق خــود عاجــز اســت. )باعبــاد، 2009- 2010م، ص27(

ــا مشــکالت  ــارو شــدن ب ــا روی ــت داده اســت و ب ــه ی اجتاعــی بســیار اهمی ــه جنب ــی ب شــعر معــارص یمن
ــی از اوضــاع نابســامان آن اســت. ــرای رهای ــالش ب ــه در ت اجتاعــی جامع

ــه  ــه دارد؛ از جمل ــر توج ــی بیش ــه اجتاع ــه جنب ــود ب ــعر خ ــه در ش ــت ک ــاعرانی اس ــه ش ــح از جمل مقال
مشــکالتی چــون فقــر و گرســنگی کــه باعــث رنــج مــردم یمــن شــده اســت. از مشــهورترین اشــعار وی در ایــن 
زمینه،"حواریــة عــن الفقــر" )گفتگــو دربــاره فقــر( اســت. در ایــن قصیــده روایــت مشــهوری از امــام علــی)ع( 
-)لــو کان الفقــر رجــالً لقتلتــه(- را پــس از عنــوان قصیــده و بــه شــکل محــاوره میــان خــود و ایــن امــام مطــرح 

ــت. ــته اس ــر را نکش ــرا فق ــه: چ ــد ک ــی)ع( می پرس ــام عل ــد؛ و در آن از ام می کن

شــاعر همچنیــن در شــعری بــا عنــوان "الوطــن الثــکالن" )میهــن   داغــدار شــده( بــه اوضــاع نابســامان وطــن 
ــن  ــد و ای ــش را از دســت می ده ــر از بزرگان ــد نف ــگام چن ــن در آن هن ــه یم ــژه ک ــه وی ــد. ب ــاره می کن خــود اش

ــن کشــور می شــود. ــع پیرشفــت ای وضعیــت مان

وی در اشــعار دیگــری ماننــد: "حیــرة" )حیــرت(، "التبــاس" )ابهــام(، "یبــاب" )خــراب(، "وصایــة"، )قیمومــت( 
و... وضعیــت ومشــکالت دردنــاک جامعــه خــود را بــه تصویــر می کشــد.

»غربــت« یکــی از مشــکالت جامعــه یمــن اســت کــه ایــن مشــکل در اشــعار مقالــح نیــز حضــور دارد. وی در 
شــعری بــه نــام "مواجیــد مغــرب" )رسمســتی  های مهاجــر( از تنهایــی ودلتنگی  هــای غربــت ســخن می  گویــد.

مقالــح فــردی باوفــا اســت و در اشــعارش از دوســتان خــود بســیار یــاد کــرده اســت. از جملــه در مجموعــه 
ــهور  ــخصیت های مش ــتان و ش ــر از دوس ــامی77 نف ــتان(، اس ــاب دوس ــاء" )کت ــاب األصدق ــا عنوان"کت ــعری ب ش
ــه موضــوع دوســتی و  وتاریخــی را ذکــر کــرده اســت. وی عــالوه برایــن مجموعــه شــعر، در چندیــن قصیــده ب

دوســتان خــود و بــه ویــژه شــهیدان انقالبــی پرداختــه اســت.

3-6-1-3. تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب عناوین شعری

مقالــح بــه عنــوان شــاعری میهــن دوســت، ســعی کــرده اســت بازتــاب رشایــط زندگــی ملتــش را تــا حــدودی 
در شــعر آشــکار   ســازد. وی ظاهــراً بــه سیاســت و گرایش  هــای سیاســی در روزگار اخیــر چنــدان عالقــه ای نداشــت؛ 
امــا در بعضــی از اشــعارش، مخصوصــاً در مجموعه هــای شــعری اولیــه خــود، بــه وقایــع سیاســی دوران اشــاره 

کــرده اســت. او در ایــن اشــعار از رمــز و منــاد بهــره بــرده اســت.

از جملــه اشــعار سیاســی وی شــعری بــا عنوان"إلــی الســالح" )بــرای ســالح( اســت، کــه شــاعر ایــن شــعر را بــه 
هنــگام محــارصه صنعــاء رسوده، و بــه رزمنــدگان حامــی صنعــاء تقدیــم کــرده اســت. قبایــل یمــن در ســال 1967م 
ــه  ای در برنداشــت؛  ــه نتیج ــد ک ــاد روز محــارصه می  کردن ــا را هفت ــت پادشــاهی، صنع ــدن حکوم ــرای بازگردان ب

مقالــح ایــن شــعر را بــه عنــوان شــاعری ضــد حکومــت پادشــاهی رسوده اســت.
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ــا عنــوان "مــأرب یتکلــم" )مــارب ســخن می گویــد( دارد، کــه دومیــن  مقالــح همچنیــن مجموعــه   شــعری ب
ــان رسوده  ــده عث ــا دوســت خــود عب ــه را ب ــن مجموع ــه ای ــی دارد ک ــار م ــه شــعری او اســت. وی اظه مجموع
ــد  ــه دارای بع ــعری، ک ــای ش ــن نغمه ه ــق اولی ــتند از طری ــا می  خواس ــه آنه ــد ک ــخنان وی برمی آی ــت. از س اس

ــف، 1991م، ص11( ــد. )ناص ــی کنن ــن آگاهی بخش ــت، در یم ــال 1962م اس ــالب س ــاره  ی انق ــی درب سیاس

از جملــه اشــعار ایــن مجموعــه شــعر "علــی أبــواب شــهید" )در دروازه هــای شــهید( اســت کــه در وصــف 
دوســت صمیمــی خــود عبداللــه محمــد اللقیــه - کــه توســط رژیــم پادشــاهی کشــته شــد- رسوده اســت. شــاعر 
در ایــن قصیــده از دوســت خــود عذرخواهــی می کنــد کــه بــه دلیــل تــرس از رژیــم پادشــاهی، او را رهــا کــرده 

و بــه او کمــک نکــرده اســت. )املقالــح، ج3، 2004م، ص252-222(

وی همچنیــن در مجموعــه  ی شــعری "کتــاب األصدقــاء" )کتــاب دوســتان(، دربــاره  ی شــاری از دوســتانش 
کــه در انقــالب 1962م شــهید شــدند، قصایــدی رسوده اســت. از جملــه ی آنهــا شــاعر و شــهید بــزرگ یمــن، محمــد 

محمــود الزبیــری اســت کــه بــه دســت ضــد انقالب هــا در یمــن کشــته شــد.

بیشــر قصایــد ســيايس مقالــح دربــاره انقــالب یمــن و برضــد حکومــت پادشــاهی حاکــم اســت. عــالوه بــر 
حضــور فــراوان ایــن واژه در اشــعار شــاعر، در چنــد مــورد از عناویــن اشــعارش نیــز آمــده اســت. ماننــد قصایــد 
"فــی الشــعر و الحــزن و الثــورة"، "مــن أغانــی االغــراب و الثــورة" و"فــی انتظــار قمــر العشــق و الثــورة"و غیــره، 
امــا ایــن قصایــد چندیــن ســال پــس از انقــالب یمــن بــه چــاپ رســیده اســت. ظاهــراً شــاعر در دوران حکومــت 

پادشــاهی جــرأت نداشــت آن را منتــرش کنــد.

شــاعر همچنیــن اشــعاری دربــاره  ی مقاومــت فلســطین رسوده اســت. از جمله:"اللیــل الفلســطینی" )شــب 
ــعار  ــن اش ــره. ای ــت( و غی ــاب مقاوم ــه در کت ــدن اولی ــدی" )خوان ــاب التح ــی کت ــی ف ــراءة أول ــطینی(، "ق فلس

ــد. ــک می کنن ــت تحری ــه مقاوم ــطینی  ها را ب ــد و فلس ــی دارن ــون حاس مضم

3-6-1-4. تأثیر فرهنگ محیط شاعر در انتخاب عناوین شعری

ــن  ــدن ای ــگ و مت ــه در فرهن ــن -ک ــی یم ــخصیت های تاریخ ــا و ش ــام جاه ــر ن ــعارش بیش ــن اش در عناوی
رسزمیــن بســیار مؤثــر بودنــد، آمــده اســت؛ بــه خصــوص نــام صنعــا پایتخــت یمــن، در هفــت عنــوان از عناویــن 
ــس  ــزن و بلقی ــن ذی ی ــدان، ســیف ب ــن شــخصیت  های تاریخــی: غم ــه ای ــرار شــده اســت. از جمل اشــعارش تک
ــت.  ــده اس ــام او آم ــه ن ــوره ای ب ــرآن س ــده و در ق ــهور ش ــز مش ــبا" نی ــام "س ــه ن ــخصیت ب ــن ش ــه ای ــت ک اس
ــر و  ــاب غمدان..البح ــی کت ــراءة ف ــن "ق ــت، عناوی ــده اس ــراد در آن آم ــن اف ــام ای ــه ن ــعری ک ــای ش از عنوان ه

ــس" اســت. ــة" و"بلقی ــی قری ــس إل ــزن"، "بلقی ــن ذی ی ــی ســیف ب املطر"،"رســالة إل

ــعار او  ــن اش ــد- در عناوی ــی دارن ــگاه بزرگ ــالم جای ــگ اس ــن و فرهن ــه در دی ــز -ک ــی نی ــخصیت  های دین ش
دیــده می شــود. ماننــد: "حــوار مــع اإلمــام عــي" )گفتگــو بــا امــام عــي)ع(( و "دخــول رأس الحســن إىل مدينــة 
الشــعراء" )آمــدن رس حســین بــه دنیــای شــعر( كــه در آن امــام حســن)ع( منــادی از مظلومــان و ایســتادگی در 

برابــر ظاملــان اســت و بــه فــداکاری ایــن شــخصیت بــزرگ بــرای تحقــق عدالــت اســالمی اذعــان شــده اســت.

در شــعر "مــا تیــرس مــن ســورة النــر" )هــر آنچــه بــرای شــا امــکان دارد، ســوره  ی نــر بخوانیــد(، شــاعر 
از ســوره  ی نــر- ســوره 110 در قــرآن کریــم- الهــام گرفتــه اســت.

همچنیــن روزهــای بــزرگ مــاه ســپتامرب و اکتــرب نیــز در عناویــن اشــعار شــاعر حضــور دارد. روزهایــی 
ــس اســت. مــردم  ــوب آن از اســتعار انگلی ــه آزادی یمــن از ســلطه حکومــت پادشــاهی در شــال و جن ک
یمــن در ســالگرد ایــن دو روز جشــن های باشــکوهی برگــذار می کننــد کــه جــزء آیین هــای فرهنگــی 

ــت. ــده اس ــا ش یمنی  ه
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3-7. محمود درویش

محمــود درویــش یکــی از بزرگ تریــن شــاعران عــرب اســت. وی در شــعرهایش بیشــر بــه مســئله  ی فلســطین 
پرداختــه اســت. وی در میــان خواننــدگان عــرب محبوبیــت خاصــی داشــته و شــعرش مــورد بررســی بســیاری از 

ناقــدان و پژوهشــگران عــرب و غیــر عــرب قــرار گرفتــه اســت.

وی در 13 مارس 1941م در روستایی به نام "الربوة" در 9 کیلو مری رشق شهر عکا متولد شد.

در اواســط ســال 1948م بــه خاطــر اشــغال رسزمیــن فلســطین توســط صهیونیســت  ها، درویــش از روســتای 
خــود بــه همــراه خانــواده بــه لبنــان پنــاه بــرد. در آنجــا از شــهری بــه شــهری و از روســتایی بــه روســتای دیگــر 
ــه  ــواده  اش ب ــا خان ــه ب ــد، مخفیان ــس  از دو ســال تبعی ــد. وی پ ــروت اقامــت گزی ــت در شــهر بی ــت و در نهای رف
ــت  ها  ــه صهیونیس ــت، چراک ــی داش ــرای وی در پ ــی ب ــه  ای روح ــت رضب ــن بازگش ــی ای ــت؛ ول ــطین بازگش فلس
ــور،  ــود. )عاش ــش ب ــی در وطن ــاز آوارگ ــش رسآغ ــرای دروی ــه ب ــن حادث ــد. ای ــران کردن ــه اش را وی ــتا و خان روس
2004م، ص15( زیــرا »از آنجــا کــه بــدون مجــوز وارد کشــورش شــده بــود، شــخصی نفــوذی بــه شــار می  آمــد 
کــه دارای حــق اقامــت در رسزمیــن خــود نبــود و حــق اعــالم تابعیــت فلســطینی را نداشــت. ارسائیلی  هــا او را 
ــن  ــای داش ــه ج ــود، ب ــارج ش ــطین خ ــت از فلس ــرگاه می  خواس ــتند؛ و ه ــه و آواره می دانس ــش غریب در رسزمین

ــرداد 1387ش، ص106( ــه همــراه خــود می  داشــت. )محمــدی، م ــا ســیه" را ب ــد "لیســه ب پاســپورت بای

درویــش تحصیــالت ابتدایــی را در روســتای خــود "الــربوة"، و دبیرســتان را در روســتای "کفــر یاســین" گذرانــد؛ 
وی در ایــن دوران بــه حــزب کمونیســت پیوســت و زمانــی کــه فقــط بیســت ســال از عمــرش گذشــته بــود، بــه 

خاطــر فعالیت  هــای سیاســی چنــد بــار زندانــی شــد. )عاشــور، 2004م، ص15(

در فلســطین، بــه عنــوان رسدبیــر مجلــه  ی "الجدیــد" کــه یــک روزنامــه کمونیســتی اســت مشــغول بــه کار 
ــاش، 2011م، ص12(  ــت. )النق ــر رف ــه م ــال 1969م ب ــرد و در س ــا ك ــن کار را ره ــی ای ــس از مدت ــی پ ــد؛ ول ش
ــد  ــا بتوان ــد ت ــود، در قاهــره اقامــت گزی ــل ب ــب ارسائی ــر از ســلطه ی تروریســم خشــونت طل ــه متأث ــش ک دروی
دردهــای مــردم فلســطین اشــغالی را بــرای همــه جهــان آشــکار کنــد؛ چراکــه ایــن امــر در فلســطین میــرس نبــود. 

ــر 2011م، ص921( ــوت، ینای )الکحل

وی در ســال 1970م بــه منظــور تحصیــل در دانشــگاه مســکو عــازم شــوروی ســابق شــد، )دهباشــی، آذر و 
اســفند 1386ش، ص 543( و پــس از ســه ســال بــه فلســطین بازگشــت. او پــس از اقامــت در مــر، بــه لبنــان 
مهاجــرت کــرد و در مؤسســه انتشــارات و پژوهــش ســازمان آزادی بخــش فلســطین مشــغول بــه فعالیــت شــد؛ 
ــی ســازمان آزادی  ــه اجرای ــه توافق  نامــه "اســلو" از کمیت ــود در اعــراض ب ــا از آنجــا کــه شــاعر مقاومــت ب ام
ــر  ــگاران فلســطین و رسدبی ــس انجمــن نویســندگان و روزنامه  ن ــوان رئی ــه عن ــس از آن ب بخــش اســتعفا داد. پ
مجلــه  ی کرمــل انتخــاب شــد. درویــش پــس از تهاجــم ارسائیــل بــه بیــروت در ســال 1982م از لبنــان بــه اروپــا 
ــد.  ــت گزی ــس" اقام ــت در پایتخــت فرانســه "پاری ــرد و در نهای ــفر ک ــی س ــد پایتخــت اروپای ــه چن ــت و ب رف

)عاشــور، 2004م، ص16(

او در اواســط دهــه نــود قــرن بیســتم، پــس  از دریافــت مجــوز ورود از ارسائیــل بــه منظــور دیــدار بــا مــادرش، 
ــای  ــی اعض ــگام برخ ــرد. در آن هن ــت ک ــی اقام ــه مدت ــهر رام الل ــت و در ش ــطین، بازگش ــود، فلس ــن خ ــه وط ب
کنســت ارسائیــل از اعــراب و یهودی  هــا بــه وی پیشــنهاد دادنــد در وطنــش مبانــد و رسانجــام بــه او اجــازه دادنــد 

در فلســطین مقیــم شــود. )الکحلــوت، ینایــر 2010م، ص 921(

ــال 1960م،  ــاعر و در س ــالگی  ش ــده س ــد. در هج ــی اش رشوع ش ــش از دوران نوجوان ــری دروی ــی ه زندگ
نخســتین مجموعــه شــعری وی بــا عنــوان "عصافیــر بــال اجنحــة" )گنجشــک  های بــی بــال( منتــرش شــد کــه البتــه 
چنــدان اســتحکام شــعری نداشــت. )محمــدی، مــرداد 1387ش، ص 106( درویــش ســه مرحلــه شــعری داشــت کــه 

هــر مرحلــه از آن بــه نوعــی خــاص نشــانگر احســاس خشــم او نســبت بــه اشــغالگران میهنــش اســت:
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مرحلــه رومانتیسیســم: کــه در آن، ســال  های دهــه شــصت از زندگــی خــود را بــه تصویــر می  کشــد کــه زمــان 
اشــغال و از دســت دادن میهن وی اســت.

مرحلــه انســانی: ایــن مرحلــه وقایــع ســال  های دهــه هفتــاد از زندگــی شــاعر را وصــف می کنــد کــه در آن 
ارزش  هــا و هنجارهــای جامعــه مختــل شــده   اســت.

مرحلــه وجــودی و فلســفی: ایــن مرحلــه ســال  های آغازیــن دهــه هشــتاد تــا اواخــر زندگــی شــاعر را شــامل 
ــق  ــی ح ــای وی، تباه ــن ارزش  ه ــان رف ــارص، از می ــان مع ــی انس ــون: گمراه ــی چ ــه مفاهیم ــود. در آن ب می ش
خــود، عدالــت و آزادی پرداختــه اســت. )عاشــور، 2004م، ص16- 17( درویــش در ایــن دوران »در آفــاق معرفــت 

ــان، پاییــز 1388ش، ص203( شناســی و تأمــالت فلســفی ســیر می کــرده   اســت.« )نجاری

ــن آن تحــول ایجــاد کــرد؛ وی در قالــب  ــی، چــه در ســاختار اشــعار، چــه در مضامی درویــش در شــعر عرب
شــعر ســپید هــم شــعر رسوده   اســت؛ هرچنــد خــوِد او ایــن مقولــه را بــاور نــدارد، ولــی می تــوان رد پــای آن را 
در اشــعارش دیــد. »روی آوری درویــش بــه ایــن قالــب شــعری، حاکــی از اعتقــاد وی بــه ایــن موضــوع اســت و 
نشــان می دهــد ایــن شــاعر ارجمنــد و گــران مایــه  ی فلســطینی، بــه ســان بســیاری از شــاعران، نظیــر بودلــر و 
شــاملو، بــه اوج و کــال شــعری خویــش و شــعر ســپید دســت یازیــده   اســت.« )نــارص، خــرداد 1389ش، ص57(

شــاعر در 9 اوت 2008م و در پــی عمــل جراحــی قلــب بــاز در بیارســتان هوســتون تگــزاس آمریــکا 
درگذشــت.

وی آثــار زیــادی دارد کــه بیشــر آنهــا را اشــعارش تشــکیل می دهــد کــه رسودن آنهــا را از زمــان تحصیــل در 
مدرســه رشوع کــرده بــود. مجموعه  هــای شــعری وی بــه رشح زیــر اســت:

- عصافیر بال أجنحة 1960م

- عاشق من فلسطین 1966م

- العصافیر متوت فی الجلیل 1969م

- أحبک أو ال أحبک 1972م

- تلک صورتها و هذا انتحار العاشق 1975م

- مدیح الظل العالی 1983م

- هی أغنیة 1986م

- أری ما أرید 1990م

- ملاذا ترکت الحصان وحیداً 1994م

- جداریة 1999م

- أوراق الزیتون 1964م

- آخر اللیل 1967م

- حبیبتی تنهض من نومها 1970م

- محاوله رقم )7( 1973م

- أعراس 1977م

- حصار ملدائح البحر 1984م

- ورد أقل 1986م

- أحد عرش کوکباً 1993م

- رسیر الغریبة 1996م – 1997م

- حالة حصار 2003م

ــا  ــاً أیه ــرب وداع ــا الح ــاً أیه ــن"، "وداع ــن الوط ــیء ع ــادی"، "ش ــزن الع ــات الح ــش، "یومی ــار دروی ــر آث دیگ
ــتند. ــر" هس ــی کالم عاب ــرون ف ــلم" و "عاب الس

شاعر جوایز متعددی را کسب کرده  است که از جمله ی آنهاست:

- جایزه لوتس از انجمن نویسندگان آفریقا - آسیایی 1969م.
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- جایزه دریایی مدیرانه 1980م.

- جایزه سیر انقالب فلسطین 1981م.

- جایزه ابن سینا در اتحاد جاهیر شوروی 1982م.

- جایزه لنین در اتحاد جاهیر شوروی 1983م.

3-7-1. تأثیر محیط زندگی در انتخاب عناوین اشعار درویش

می توان گفت محیط اطراف درویش بیش از سایر شاعران در شعر او حضور یافته است.

3-7-1-1. تأثري طبيعت در انتخاب عناوين شعری

انســان بخــش جدایی ناپذیــری از طبیعــت اســت و بــه همیــن ســبب دربــاره آن و بــرای آن ترانــه می خوانــد. 
درویــش نیــز از جملــه شــاعرانی اســت کــه بــه رسزمیــن خــود وابســته اســت و عنــارص طبیعــت محیــط پیرامونــش 

را در شــعر خــود بــه کار گرفتــه   اســت.

تصاویــر گیاهــان بیشــرین حجــم تصاویــر طبیعــت را در شــعر درویــش دارد. او تقریبــاً نــام متــام انــواع 
گیاهــان و درختــان معــروف رسزمیــن خــود را در شــعرش آورده اســت. بــه گونــه  ای کــه دومیــن مجموعــه  ی 
شــعری او »أوراق الزیتــون« )برگ  هــاي زیتــون( نــام دارد؛ چراکــه از دوران قدیــم شــاخه  ی زیتــون منــاد 
صلــح و دوســتی بــوده، و بــه نوعــی درخــت زیتــون از عنــارص اساســی وجــود انســان فلســطینی در رسزمیــن 

فلســطین اســت.

واژه ی زمیــن در عناویــن اشــعار او بســیار بــه کار رفتــه اســت کــه بــه عمــق ارتبــاط ایــن شــاعر بــا رسزمیــن 
خــود داللــت دارد؛ وی کلــات مرتبــط بــا زمیــن را بــا تأویل هــای متعــدد و معنــای عمیــق و بــه صــورت آگاهانــه 
ــه  ــد، از جمل ــی کن ــل و بررس ــود تحلی ــت خ ــب دریاف ــر حس ــده آن را ب ــا خوانن ــد ت ــاب می کن ــه انتخ و ماهران
"قصیــدة األرض"، "علــی هــذه األرض"، "تضیــق بنــا األرض"، "أرض الغریبــة/ أرض الســکینة" و.... در واقــع، احســاس 

محرومیــت شــاعر از رسزمیــن خــود، انگیــزه ی اساســی او در تکــرار ایــن واژه در اشــعارش اســت.

تکــرار واژه هــای اســامی گل هــا در شــعر درویــش بــه ایــن معنــا اســت کــه شــاعر از واقعیت هــای تلــخ بــه 
گل و گیــاه پنــاه می  بــرد. شــاید بــه همیــن ســبب اســت کــه وی نــام انــواع گل هــا را در شــعر خــود آورده  اســت. 

)عاشــور، 2004م، ص173(

در عناویــن اشــعار او فقــط در دو عنــوان "جنــدی یحلــم بالزنابــق البیضــاء" )رسبــاز آروزی گل  هــای زنبــق را 
دارد( و "مأســاه الرجــس" ) فاجعــه  ی گل نرگــس( نــام گل هــا آمــده اســت؛ در شــعر او گل بــه ویــژه گل قرمــز از 

خــون شــهدا و فــداکاری حکایــت دارد.

نــام "پرنده  هــا" نیــز از جملــه عنــارص طبیعــی هســتند کــه در عناویــن اشــعار درویــش تکــرار شــده   اســت. 
نخســتین مجموعــه  ی شــعری وی بــا عنــوان "عصافیــر بــال أجنحــة" ) گنجشــک  های بــی بــال( اســت. گنجشــک در 
شــعر عمومــاً منــاد ســادگی، دوســتی، آزادی، زیبایــی و غیــره اســت... ولــی درویــش اغلــب از گنجشــک و پرنده  هــا 
ــل" )گنجشــک  ها در  ــر متــوت فــی الجلی ــی چــون: "العصافی ــرد؛ در عناوین ــوان منــاد "آزادی"، بهــره می گی ــه عن ب
شــهر جلیــل می  میرنــد(، "الهدهــد"، "رزق الطیــور" )روزی پرنده  هــا(، "طائــران غریبــان فــی ریشــنا" )دو پرنــده 

بیگانــه در پــر مــا هســت( و غیــره....

امــا کاربــرد پرنــده ای افســانه  ای ماننــد "ققنــوس" شــاید در شــعر او داللــت متفاوتــی داشــته باشــد؛ ماننــد 
قصیــده  ای از درویــش کــه "مــرع العنقــاء" )مــرگ ققنــوس( نــام دارد. ققنــوس پــس از پنــج یــا شــش قــرن خــود 
ــا مــرگ  را می ســوزاند و از خاکســرش یــک پرنــده جــوان بــه دنیــا می آیــد؛ و ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه ب

هــر فلســطینی، مبــارزی دیگــر متولــد می شــود.



| 76 |

"دریــا" در عناویــن اشــعار او شــاید بیــش از دیگــر عنــارص طبیعــت بــه کار رفتــه باشــد، کــه البتــه رمــوز و 
داللت هــای بســیاری نیــز دارد؛ ماننــد: "حصــار ملدائــح البحــر" )حصــاری بــرای ســتایش  های دریــا(، "علــی ســاحل 
البحــر األبیــض املتوســط" )در ســاحل دریــای مدیرانــه(، "نــزل علــی البحــر"، )در دریــا فــرود آمــد(، "علــی الســفح، 
أعلــی مــن البحــر، نامــوا" )در دامنــه  ی کــوه، باالتــر از دریــا، خوابیده  انــد(، "ألول مــرة یــری البحــر"، )بــرای اولیــن 
بــار دریــا را می  بینــد(، "ســاء البحــر" )آســان دریــا( و "حجــر کنعانــی فــی البحــر املیــت" ) ســنگ کنعانــی در 
دریــای مــرده(. از جملــه داللت هــای دریــا در اشــعار درویــش" رفــت و برگشــت" و "خشــم و انقــالب" اســت کــه 

بــا رشایــط خاصــی بــه زندگــی او وابســته اســت.

ــت و  ــی اش اس ــاعر در زندگ ــی ش ــت های متوال ــت و برگش ــی از رف ــاعر، بیان ــای ش ــد در دریاه ــزر و م ج
ــد؛ ) مــد= کــوچ( ) جــزر= برگشــت(.  ــرا می  منایان ــن دوگانگــی متفــاوت را ف ــه نظــر می  رســد حرکــت مــوج ای ب
ــا  ــد امــا جــزر ی ــز داللــت می کن ــه کــوچ کــردن فلســطینی  ها از وطــن خــود نی ــد کــه در اشــعار او مــد ب هرچن

برگشــت فلســطینی  ها در آنهــا نامشــخص می مانــد. )عاشــور، 2004م، ص180- 181(

در بعضــی قصایــد، شــاعر، دریــای خروشــانی را بــه تصویــر می  کشــد کــه از خشــم و خــروش مــردم حکایــت 
ــه: گیاهــان، رود خانه  هــا،  ــارص طبیعــت و مظاهــر آن از جمل ــن عن ــرد ای ــن، کارب دارد. )هــان، ص158( بنابرای
خورشــید، مــاه، شــب و روز می توانــد منــادی از محیــط و تجربه  هــای زندگــی شــاعر باشــد؛ هنگامــی کــه منــاد 

ــرواز در کرانه  هــا می دهــد. ــرای پ ــال رنگینــی ب ــه آن ب "عنــر دراماتیــک"، در خدمــت شــعر باشــد ب

3-7-1-2. تأثیر عوامل اجتامعی در انتخاب عناوین شعری

محمــود درویــش شــاعر جامعــه فلســطینی و شــاعر آزادگان و میهــن خــود اســت. او تاریــخ فلســطین را ثبــت 
کــرده و در تــالش اســت کــه صــدای مظلومــان و آواره شــدگانش را بــه همــه ی دنیــا برســاند.

ــق  ــن طری ــرد از ای ــعی می  ک ــه س ــی داد، بلک ــت م ــی اهمی ــاع اجتاع ــه اوض ــعارش ب ــا در اش ــه تنه وی ن
ــعر  ــذارد و ش ــر می گ ــان تأثی ــی انس ــعر در زندگ ــه ش ــود ک ــر آن ب ــرا ب ــد؛ زی ــل کن ــز ح ــه را نی ــکالت جامع مش
آرمانــی، شــعری اســت کــه واقعیــت و دردهــای جامعــه را بــه تصویــر کشــد. بنابرایــن، در شــعرش ســعی می  کــرد 

ــا منافــع اجتاعــی را تحقــق بخشــد. ت

ــه  ــادی مواج ــکالت زی ــا و مش ــا بحران  ه ــطینی ب ــه فلس ــا جامع ــد ت ــبب ش ــطین س ــن فلس ــغال رسزمی اش
ــا را  ــگاه آنه ــا جای ــد ت ــاره می کن ــطین اش ــش در فلس ــه زحمتک ــی طبق ــه زندگ ــود ب ــعر خ ــود.»درویش در ش ش
ــدان، 2009م، ص90(  ــردم پرداخته  اســت.« )زی ــا و زحمت  هــای م ــت رنج ه ــه واقعی ــربد. وی در شــعرش ب ــاال ب ب
مخصوصــاً در قصیــده ا  ی بــا عنــوان "بطاقــة هویــة" )کارت شناســایی( کــه در آن زندگــی مــردم زحمتکــش را بــا 

ــر می  کشــد. ــه تصوی ــن ب ــن کشــاورزی و گاو آه ــد: کشــاورزان، زمی ــارصی مانن عن

از ســویی، واقعیــت رشایــط دردنــاک مــردم فلســطین باعــث شــد تــا شــاعران در اشــعار خــود، آنهــا را بــه 
ــه مقاومــت و تســلیم نشــدن  ــن آنهــا در بســیاری از شــعرها مــردم را ب ــد؛ بنابرای کوشــش و تــالش تشــویق کنن
در برابــر واقعیــت و رشایــط موجــود دعــوت می کننــد، )مســمح، 2007م، ص31-32( تــا بــه آنهــا بقبوالننــد کــه 
انســان بــا کوشــش و تــالش می توانــد بــه آرزوهــای خــود برســد. بــرای منونــه می تــوان بــه قصیــده درویــش بــا 
عنــوان "مــن ســاء إلــی أختهــا یعــرب الحاملــون" )خیــال پــردازان از آســانی بــه آســان دیگــر عبــور می کننــد( 

اشــاره کــرد.

ــر و  ــوق فلســطینی  ها از ایشــان ســلب شــود، در فق ــه حق ــا هم ــد ت ــن فلســطین باعــث ش اشــغال رسزمی
فالکــت و ناامنــی زندگــی کننــد و از وطــن خــود دور شــوند. درویــش در قصیــده  ی "الکلمــة" رنــج و محرومیــت 
انســان فلســطینی را منعکــس می کنــد؛ انســانی کــه حتــی از بیــان وضــع و حــال خــود محــروم، و ســکوت بــر 

وی تحمیــل شــده   اســت.
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ــا مــردم را  ــی مســئله فلســطین اهمیــت می دهــد ت ــه ابعــاد مل ــد دیگــر شــاعران فلســطینی، ب شــاعر مانن
بیــدار کنــد.

ــا رنــج  وی ســعی می کنــد اندوه هــا و دردهــای جامعــه فلســطینی را آشــکار کنــد و زندگــی مــردم را کــه ب
ــت،  ــان اس ــان و دستش ــن ن ــان بی ــی خونش ــد و گوی ــت می آورن ــه دس ــان را ب ــود و خانواده  ش ــیار روزی خ بس
ــن انســان  ــان(، زندگــی ای ــده  ی ن ــز" ) قصی ــدة الخب ــوان "قصی ــه عن ــده  ی درویــش ب ــر بکشــد. در قصی ــه تصوی ب

ــدان، 2009م، ص154( ــده مجســم شــده اســت. )زی ــج دی زحمتکــش و رن

3-7-1-3. تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب عناوین شعری

محمــود درویــش بــه عنــوان یکــی از معروف  تریــن شــاعران مقاومــت، شــخصی کامــالً شــناخته شــده اســت؛ 
ــنگین  ــار س ــرد و ب ــی ک ــت زندگ ــد و غرب ــالها در تبعی ــوق فلســطینی ها س ــاع از حق ــه ســبب دف ــه ب ــاعری ک ش
مســئله فلســطین را بــه دوش  کشــید. علی رغــم محــارصه  ی مــردم فلســطین توســط رژیــم صهیونیســتی و تــالش 
ــط  ــت محی ــود و وضعی ــد می ش ــعارش بلن ــای اش ــه ج ــش در هم ــراض دروی ــدای اع ــت، ص ــودی مل ــرای ناب ب
خــود را منی  پذیــرد؛ چراکــه وی شــاعر مســئله فلســطین اســت و متامــی اشــعار وی بــر محــور آن می چرخــد. از 
ایــن گذشــته او شــاعر انســانی اســت کــه از وطــن خــود آواره و رانــده شــده   اســت. از ایــن رو در اشــعارش بــر 
ضــد غاصبــان رسزمیــن و آزادی خــود، فریــاد می  زنــد. »از آنجایــی کــه درویــش شــاعر مقاومــت اســت، بیشــر 
ــن  ــم، مضامی ــه شــعر وی می پردازی ــاره  ی فلســطین و اشــغال آن اســت. هنگامــی کــه ب ــن شــعر وی درب مضامی
قصایــد وی از: مقاومــت، بدبختــی، محرومیــت، آوارگــی و تبعیــد، قتــل و تــرور، زنــدان، ایســتادگی و عــدم پذیــرش 

ــدی، شــتاء 1390ش، ص55( ــه سیاســی تشــکیل می شــود.« )مجی معامل

ــوح  ــه وض ــعارش ب ــه در اش ــت ک ــزی اس ــن چی ــد و ای ــتفاده کن ــالح اس ــک س ــوان ی ــه عن ــعر ب ــاعر از ش ش
ــات، در آگاهی بخشــی و برانگیخــن مــردم، نقــش مهمــی  ــه: کل ــاد دارد ک ــم؛ چراکــه وی اعتق مالحظــه می  کنی
ایفــا می کنــد. از ایــن رو، مضمــون ایســتادگی و مقاومــت در بیشــر اشــعار وی آشــکار اســت. ماننــد قصیــده  ی 

ــی و آتــش اســت. )هــان، ص56( ــده( کــه رسشــار از خشــم، ناراحت ــه خوانن ــی القــارئ" )ب "إل

همچنیــن قصیــده  ی "عــن إنســان" ) دربــاره  ی انســان( نیــز از جملــه قصایــد او اســت کــه در آن شــکنجه  ها 
ــای  ــان درده ــده بی ــن قصی ــد. ای ــر می  کش ــه تصوی ــد، ب ــج می  برن ــا رن ــطینی  ها از آنه ــه فلس ــختی  هایی را ک و س
یــک پناهنــده  ی فلســطینی اســت کــه از میهــن خــود اخــراج شــده و بعــد از مدتــی، از جوامــع غربــی بازگشــته 
و در فلســطین اقامــت گزیــده   اســت؛ در رسزمینــی کــه صاحبــان آن بــدون داشــن هیــچ نقشــی در درد و رنــِج 
ــر،  ــده  اند. )الظاه ــود آواره ش ــن خ ــد، از وط ــرار کرده ان ــازی ف ــان ن ــا و آمل ــکنجه  های اروپ ــه از ش ــی ک یهودیان

ــر 2008م، ص250( ینای

درویــش بــه عنــوان شــاعر فلســطین در عناویــن اشــعار خــود ایســتادگی و خشــم علیــه غاصبــان رسزمینــش 
را آشــکارا منایــان می کنــد؛ وی قصیــده  ای بــا عنــوان "عــن الصمــود" )دربــاره ایســتادگی( دارد کــه در آن شــهروند 

فلســطینی بــا وجــود تــالش رژیــم صهیونیســتی در شــکنجه و آزارش همچنــان مقاومــت می کنــد.

منطقــی اســت کــه خشــم، انقــالب را در پــی دارد. زیــرا انقــالب یــک شــاعر بــه انــدازه  ی مصیبــت او اســت؛ 
و ایســتادگی و پایــداری بــرای انقالبــش، بــه انــدازه  ی ظلمــی اســت کــه بــر وی و ملتــش تحمیــل شــده   اســت. 

بنابرایــن، وی تــالش می کنــد تــا اندیشــه  ی انقالبــی را بــه ملــت خــود منتقــل کنــد. )زیــدان، 2009م، ص78(

ــن  ــطینی  ها در ژوئ ــت فلس ــس از شکس ــود. او پ ــرار می ش ــه تک ــالب همیش ــان انق ــش زب ــعار دروی در اش
)1967(، ســه مجموعــه شــعری پــی در پــی منتــرش کــرد کــه عبارتنــد از: "العصافیــر متــوت فــی الجلیــل 1970م"، 
"حبیبتــی تنهــض مــن نومهــا 1970م" و"أحبــک أو ال أحبــک 1973م"؛ کــه همگــی بــر حفاظــت از شــخصیت و 
هویــت ملــی اذعــان دارنــد و تأکیــد بــر ایــن کــه بــه نظــر وی پــس  از ایــن شکســت انقــالب هنــوز ادامــه دارد... 
چراکــه بــدون آن دســتیابی بــه آزادی ممکــن نیســت و بــدون انقــالب و پایــداری، صهیونیســت  ها در رسزمینــش 
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مســتحکم تر می شــوند. )النابلســی، 1987م، ص125( پــس  از اینکــه در ســال 1986 مقاومــت در فلســطین بــه اوج 
افــول خــود رســید، محمــود درویــش قصیــده  ای بــا عنــوان "مــن فضــة املــوت الــذی ال مــوت فیــه" )از مــرگ بــی 
مرگــی(، بــه عنــوان یــک شــاعر، زوال مقاومــت را منی  پذیــرد و تســلیم معــادالت سیاســی منی شــود؛ زیــرا افــول 

مقاومــت را قبــول نــدارد. )هــان، ص85(

بعــد از فاجعــه  ی ســال 1948م صدهــا هــزار نفــر از مــردم فلســطین بــرای یافــن پناهــگاه و محــل ســکونت، 
ــا در  ــد. آنه ــل کردن ــت را تحم ــختی  های غرب ــا و س ــدند و تلخی  ه ــد ش ــود تبعی ــن خ ــی و میه ــن اصل از رسزمی
چادرهــا زندگــی می  کردنــد یــا در مرزهــا و حواشــی جوامــع بیگانــه آواره شــدند. )مجیــدی و جــان نثــاری، کانــون 

االول 2011م، ص65(

ــر گذاشــت،  ــر وی بســیار تأثی ــه ب ــد را ک ــت و تبعی ــان خــود تلخی  هــای غرب ــد ســایر هموطن ــش مانن دروی
چشــیده و اشــعاری دربــاره  ی آن رسوده اســت. از جملــه ایــن اشــعار: "رســالة مــن املنفــی" ) نامــه از تبعیــدگاه( 

ــد. ــد از وطــن خــود را منعکــس می کن ــا و ســختی  های تبعی ــه در آن درده اســت ک

قتــل عــام " کفــر قاســم" در ســال 1956م، از جملــه اتفاقاتــی اســت کــه در بیشــر اشــعار شــاعران فلســطینی 
و بــه ویــژه محمــود درویــش تأثیرگــذار بــود. وی در دیــوان "آخــر اللیــل" خــود قصایــد متعــددی دربــاره  ی "کفــر 
قاســم" رسوده   اســت؛ او از ایــن طریــق می  خواهــد ایــن فاجعــه را در میــان فلســطینی  ها مانــدگار کنــد تــا از آن 
عــربت بگیرنــد و ضمــن مقاومــت، تســلیم دشــمن نشــوند. )هــان، ص69( بــرای منونــه در قصیــده "أزهــار الــدم" 

)گلهــای خــون( از دیــدگاه شــاعر، مــرگ انســان بــرای رسزمینــش و آزادی آن، بــه معنــای زندگــی اســت.

4-7-1-4. تأثیر فرهنگ محیط شاعر در انتخاب عناوین شعری

در اشــعار درویــش، بــه عنــوان شــاعر فلســطین، رنج  هایــی کــه فلســطینی  ها از دســت ارسائیلی  هــا 
می  کشــند بــه فراوانــی بیــان شــده؛ بــه نوعــی کــه گویــا تبعیــد و اســارت جــزء فرهنــگ فلســطینی  ها شــده اســت. 
از ایــن  روســت کــه اصطالحــات مرتبــط بــا ایــن مضمــون در شــعر او چشــمگیر اســت. بــرای مثــال: "رســالة مــن 
املنفــى" )نامــه از تبعیــدگاه(، "مــن أنــا، دون منفــی" )مــن کــی هســتم، اگــر تبعیــدگاه نباشــد؟( و"عــودة األســیر" 

)برگشــن اســیر(، از جملــه عناوینــی اســت کــه بــه رنج    هــا ودردهــای مــردم فلســطین اشــغالی اشــاره دارد.

عنــارص فرهنــگ اســالمی نیــز در عناویــن اشــعار او حضــور دارد، ماننــد: "صــالة أخــرة" )منــاز آخــر( کــه منــاز 
ــز از  ــون در ســوره  ی رحمــن( نی ــد حــرف ن ــون فــی ســورة الرحمــن" )مانن ــادت اســت. شــعر "کالن نشــانه ی عب

ــد. ــاب مقــدس مســلانان، اشــاره می کن ــه ســوره  های قــرآن، کت ــه اشــعاری اســت کــه ب جمل

"قنــاع ملجنــون لیلــی" )نقــاب بــرای مجنــون لیلــی( و"أنــا، و جمیــل بثينــة" )مــن و جمیــل بثینــه( از عناویــن 
ــن  ــاره دارد. ای ــة" اش ــل بثين ــی" و "جمی ــون لیل ــرب "مجن ــه قصه  هــای عشــاق مشــهور ع ــه ب اشــعاری اســت ک

ــراث فرهنگــی عــرب هســتند. شــخصیت  ها جــزء می
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4-1. مقدمه

همــه  ی امــور در ايــن دنيــا در حــال پيرشفــت اســت. ادبيــات نيــز بــه عنــوان يــک پديــده ي انســاين ماننــد هــر 
موضوعــی پيرشفــت کــرده اســت. چــرا کــه ادبیــات منعکــس کننــده  ی متامــی جانبه  هــای زندگــي آدمــی اســت 
و در عیــن حــال هانگونــه کــه از زندگــي انســانها تأثیــر می  پذیــرد، بــر زندگــي آنهــا نیــز تأثــر گــذار اســت. بــه 
همیــن ســبب مالحظــه مي کنيــم کــه شــعر در هــر دوراين ويژگي  هــای خــاص خــود را در ســاختار و مضمــون دارد. 

البتــه مي تــوان گفــت، ادبيــات در دوران معــارص بيــش از ســاير دورانهــا در ایــن زمینــه پيرشفــت داشــته اســت.

4-2. تشابه ميان عناوين شعري شاعران هم مکتب

در این قسمت تشابه میان عناوین اشعار شاعران هم مکتب مورد بررسی قرار می گیرد.

4-2-1. نيام يوشيج

نيــا ماننــد ســاير شــاعران در رسودن اشــعار خــود بــه تحــول و نوگرایــی گرايــش داشــته و بــا رسودن اشــعار 
نــو خــود تحــول بزرگــی در اشــعار معــارص فارســی ایجــاد کــرده اســت.

»نهضــت اديب شــعر نــو کــه نيــا يوشــيج آن را بــه طــور جــدي پيگــري کــرد، بــا او بــه اوج خــود رســيد و بــه 
عنــوان مکتبــي جديــد بنيــان گذاشــته و بــه رســميت شــناخته شــد. ايــن نهضــت اديب در برهــه اي از تاريــخ ايــران 
ظهــور کــرد کــه بــه واســطه ي جنبــش ســيايس مرشوطيــت و بيــداري حاصــل از آن از يــک ســو و تجربــه ي جنــگ 
جهــاين اول )1914-1918( از ســوي ديگــر، زمينــه ي جنبــش و تحــول عظيمــي در میــان مــردم فراهــم آمــده بــود.« 

)قــادری ســهی و احمدیــان، پاییــز 1390ش، ص85(

4-2-1-1. کالسيسم نيام

ــا  ــت، ام ــده اس ــناخته ش ــو ش ــعر ن ــذار ش ــوان بنيان  گ ــه عن ــارص ب ــات مع ــیج در ادبي ــا یوش ــد نی ــر چن ه
ــت را در  ــعار نخس ــرد؛ وی اش ــه ک ــوان مالحظ ــنتي مي ت ــه س ــنتي و نيم ــعر س ــن ش ــعار وي چندي ــان اش در مي
ــرده کــه در اشــعار شــاعران قبــل از وی  ــه کار ب قالــب ســنتي رسوده، امــا در آن اشــعار واژه هــای جدیــدی را ب
مشــاهده نشــده اســت. اشــعار ســنتي او »در قالب هــاي مشــهورتر ســنتي مثــل مثنــوي، غــزل، قصيــده، قطعــه 
ــعر  ــا ش ــان ب ــورت و زب ــته از ص ــز گذش ــا ني ــان آنه ــي و بي ــرح معن ــيوه ي ط ــت و ش ــده اس ــي رسوده ش و رباع
ســنتي يکســان اســت، هــر چنــد ممکــن اســت گهــگاه معــاين و مضامينــي از جنــس زمــان و رشايــط زندگــي عــر 
شــاعر در آن برجســته بــه نظــر  رســد...، گــروه دوم از شــعرهاي نيــا شــعرهايي اســت کــه در آنهــا رکــن صــورت 
دســتکاري مي شــود و قالب هــاي ســنتي مشــهور و متداول  تــر کــه براســاس شــيوه ي اســتفاده از قافيــه در شــعر 
کالســيک قرن هــا تــداوم داشــته اســت کنــار گذاشــته مي شــود و يــا دســتخوش تغيــرايت نســبتاً غرعــادي و ناآشــنا 
ــد،  ــح بن ــد، ترجي ــب بن ــي از ترکي ــا را گونه هاي ــوان آنه ــه مي ت ــا ک ــي از قالب ه ــق انواع ــن طري ــردد. بدي مي گ
ــان، 1381، ص33 و 57( مســتزاد، مســمط و ترکيبــي از آنهــا شــمرد در شــعر نيــا ظهــور مي کنــد.« )پورنامداری

از جملــه عناویــن کالســیک ایــن شــاعر می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: "افســانه"، "شــیر"، "محبــس"، 
"روبــاه و خــروس"، "قــو"، "گــرگ"، "انگاســی"، "کبــک" وغیــره.

4-2-1-2. رمانتيسم نيام

ــا  ــرار بگــرد. ب ــات فرانســه و غــرب ق ــر ادبي ــا وي تحــت تأث ــان فرانســه باعــث شــد ت ــا زب ــا ب آشــنايي ني
بــرريس اشــعارش آشــکار مي شــود کــه شــعر رمانتيــک اروپــا تأثــر عميقــي بــر ابعــاد مختلــف شــعر نيــا نهــاده 

اســت.

»از اصــول مکتــب رمانتيــک، کــه تفکــرات نوســتالژي در آن هويــدا اســت، اصــل "گريــز و ســياحت" اســت. 
آزردگــي از محيــط و زمــان موجــود و فــرار بــه ســوي فضاهــا يــا زمان هــاي ديگــر، دعــوت بــه ســفر تاريخــي يــا 
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جغرافيايــي، ســفر واقعــي يــا بــر روي بالهــاي خيــال از مشــخصات آثــار رمانتيک  هاســت. در ايــن ســر و ســفرهاي 
جغرافيايــي و تاريخــي مــرغ انديشــه ي نويســنده و شــاعر بــه رسزمن هــا و نقــاط دور دســت پــرواز مي کنــد...« 

)رشیفیــان و تیمــوری، 1385ش، ص36(

بــه جــز ايــن خصیصــه، مکتــب رمانتيســم ويژگي هــاي بســیار دیگــری دارد، ماننــد توجــه بــه احساســات و 
هيجان هــاي روحــي و عاطفــي، آزادي، نبــوغ و شــخصيت، انــزوا و خردگرايــي، ديــن، طبيعــت، تخيــل، کودکــي 
ــاخص  ترين و  ــا ش ــتيزي. ام ــدن س ــي و مت ــاخت هاي اديب و بدوگراي ــات و س ــن و کل ــد در مضام ــق تجدي و عش
ــان و ســلیانی ایرانشــاهی،  ــه شــار مــي رود. )رشیفی ــي وي ب ــا طبيعــت گراي ــن ويژگــي رمانتيســم ني مهمري

ــتان8931ش، ص56، 58( ــز و زمس پایی

ايــن رمانتيســم را بيشــر در ســالهاي آغازيــن شــاعري نيــا مي تــوان مشــاهده کــرد کــه در اشــعاری چــون 
"قصــه رنــگ پريــده، خــون رسد"، "مجلــس"، "شــمع کرجــي"، "اي شــب"، "همــه شــب"، "جــوي مي گريــد"، "آواز 
قفــس"، "تســليم شــده"، "آي آدمهــا"، "خانــواده ي رسبــاز"، "خارکــن"، "کار شــب پــا" و غــره منــود یافتــه اســت.

4-2-1-3. نوگرايي نيام

تأثــر نيــا از ادبيــات اروپــا نــه تنهــا در مضمــون اشــعارش قابــل مالحظــه اســت، در ســاختار شــعر وي نيــز 
بــه چشــم می خــورد. او بــا ایــن نــوآوری در ســاختار و مضمــون، تحــول بزرگــی را در شــعر نــو فــاريس ايجــاد کــرد 

و همیــن امــر ســبب شــد وي را بنیانگــذار و پــدر شــعر نــو فــاريس بــه شــار آ ورنــد.

»شــعر آزاد نيايــي تحقــق آزادي شــاعر از تــن دادن بــه گــذر از راه  هــاي از پيــش تعيــن شــده اســت. راه 
و مســري کــه آغــاز و انجــام شــعر را پــس از پديــد آمــدن مي منايــد، حاصــل حرکــت و پيرشفــت جريــان تولــد 
شــعر در طــول فعاليــت خــالق ذهــن شــاعر اســت. پيــش از ايــن حرکــت و پيرشفــت هيــچ راه و مســر از پيــش 

شــناخته اي وجــود نــدارد.« )پورنامداریــان، 1381ش، ص85(

ایــن نوگرایــی در عناویــن اشــعار نیــا نیــز کامــالً آشــکار اســت؛ ماننــد عناویــن: "بازگــردان تــن رسگشــته"، 
"ناروایــی بــه راه"، "بخــوان ای همســفر بــا مــن"، "کــه می  خنــدد؟ کــه گریــان اســت؟"، "او را صــدا بــزن"، "هنــگام 

کــه گریــه می دهــد ســاز" و غیــره.

4-2-1-4. سمبليسم نيام

ــراي  ــوراد ب ــب م ــه او در اغل ــرد. چــرا ک ــراواين مالحظــه ک ــه ف ــوان ب ــز را مي ت ــا ســمبل و رم در اشــعار ني
ــع وي »از  ــت. در واق ــرده اس ــتفاده  ک ــمبليک اس ــان س ــش از زب ــي زمان ــيايس و اجتاع ــاع س ــه اوض ــاره ب اش
مکاتــب اديب چــون رمانتيســم، رئاليســم و سمبليســم بهــره جســته اســت. در شــعر نيــا جلوه هايــي از رئاليســم، 
رمانتيســم، امياژيســم و سوررئاليســم ديــده مي شــود، امــا مکتــب اديب غالــب نيــا سمبوليســم اســت کــه يــا در 
حــد واژه هــاي مناديــن مســتقل ماننــد ظلمــت، روشــني، صبــح، شــب، و...؛ و يــا در قالــب کل شــعر مثــل، شــعر 

ققنــوس، غــراب، مــرغ آمــن و... تجــي کــرده اســت.« )پاشــایی، بهمــن 1388ش، صــص21-20(

بنابرايــن، مي تــوان گفــت شــعر نيــا چنــد گرايــش داشــته اســت، امــا مهم  تريــن آنهــا شــعر نــو آزاد اســت 
کــه وي در آن بــه عنــوان پــدر شــعر نــو فــاريس مشــهور شــد.

4-2-2. احمد شاملو

شــاملو نیــز جــزء بنيان  گــذاران شــعر نــو فــاريس اســت کــه بــه نــام شــاعر شــعر ســپيد معــروف شــده اســت. 
او نیــز همچــون نیــا تحولــی در شــعر نــو فــاريس ايجــاد کــرد کــه نقــش مهمــی در تحــول شــعر معــارص فارســی 

را ایفــا کــرده اســت.
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ــا بــرريس اشــعار ایــن شــاعر مي تــوان گفــت کــه در شــعر وي گرايش هــاي متعــدد وجــود داشــته اســت.  ب
از جملــه:

4-2-2-1. کالسيسم شاملو

علــی رغــم اینکــه شــاملو در برخــی دفرهــای شــعر خــود، اشــعاری را در قالــب شــعر کالســیک رسوده، امــا 
وی در اشــعار خــود کمــر بــه ایــن قالــب توجــه کــرده اســت.

شــايد همیــن بی  توجهــی او نســبت بــه قوالــب اشــعار کالســيک ســبب شــده کــه ناقــدان کم  تــر ايــن اشــعار 
ــه چشــم  ــر ب ــز کم  ت ــن کالســیک نی ــعار او، عناوی ــن اش ــن ســبب در عناوی ــه همی ــی ب ــد. از طرف را بررســی کنن
می خــورد. بــرای مثــال می تــوان بــه ایــن عناویــن اشــاره کــرد: "مرثیــه"، "رسود بــزرگ"، "رانــده"، "بیــار"، "ســفر"، 

"مــه"، "بادهــا"، "غبــار" وغیــره.

4-2-2-2. رمانتيسم شاملو

ــر اشــعار او ســايه افکنــده و  ــه شــعر شــاملو، مشــخص مي شــود کــه گرايش  هــای رمانتيســمی ب ــگاه ب ــا ن ب
بيشــر در قالــب حرف هــاي عاشــقانه و اجتاعــي منــود یافتــه اســت. البتــه »عاشــقانه هاي شــاملو، نــه تنهــا از 
حضــور زنــده و آشــکار جامعــه تهــي نيســت بلکــه ايــن تغزل هــا نقطــه ي گــره خوردگــي عشــق وي بــه معشــوق 
ــي  ــتعاري، کناي ــاي اس ــر و منوده ــاملو، از تصاوي ــزيل ش ــاي تغ ــاع اســت. فضاپردازي ه ــر اجت و انســان  هاي ديگ
ــه چــون دو  ــار عشــق و اجتــاع، ن ــراي نخســتن ب ــده اســت. در عاشــقانه هاي شــاملو، ب ــاين اجتاعــي آکن و زب
بيگانــه ي هــم زنجــر و در بنــد قافيــه و رديــف يــا در دو ســوي خــط قرمــزي کــه رمانتيســم انقــاليب – اجتاعــي 
و رمانتيســم عاشــقانه ي شــاعر را از هــم جــدا مي کننــد، بلکــه در هــم آميــزي و هــم بســري کامــل، حضــور هــم 

ــار 1386ش، ص23( ــان داشــته اند.« )شــفق، به زم

شــاملو بيشــر اشــعار عاشــقانه را بــراي همــرسش آيــدا رسوده اســت و می تــوان بهريــن تصويرهــاي عاشــقانه 
وی در رسودهــای بــراي "آيــدا" و "رسود پنجــم" و "آيــدا در آينــه" و "آيــدا: درخــت..." مالحظــه کــرد.

4-2-2-3. نوگرايي شاملو

نوگرايــي شــاملو را مي تــوان بيشــر در رسايــش شــعر ســپيد مشــاهده کــرد، شــعري کــه يب وزن اســت، امــا 
ــراواين  ــي بهــره ي ف ــر جــدا مي ســازد. شــاملو »در اشــعار خــود از واج آراي موســيقي دروين آن، اشــعار او را از ن
بــرده اســت و همــن آرايــه موجــب ايجــاد نوعــي آهنــگ و موســيقي خــاص در شــعر وي شــده اســت.« )روحانــی، 

تابســتان1390ش، ص150(

شــاملو رسایــش شــعر ســپيد را بــا انتشــار دفــر شــعري "هــواي تــازه" آغــاز می کنــد کــه »کار اصيــل و توفيــق 
ــان،  ــازه رشوع مي شــود.« )پورنامداری ــاب هــواي ت ــا هــان کت ــه ي شــعر، ب ــز و درخــور ترجمــه وي در زمين آمي

1374ش، ص71( بنابرايــن، مي تــوان گفــت در بيشــر اشــعار ایــن شــاعر نوگرایــی مشــهود اســت.

ایــن نوگرایــی را می تــوان در عناویــن اشــعار شــاملو بــه فراوانــی مشــاهده می  کــرد؛ بــرای مثــال در عناوینــی 
چــون: "رسوِد مــردی کــه خــودش را کشــته اســت"، "منی  رقصانــم  ات چــون دودی آبــی رنــگ"، "آواز شــبانه بــرای 
ــو،  ــن و ت ــا"، "م ــه دری ــراِی نن ــه  ی دخ ــی"، "قص ــزرِگ میهن ــای ب ــر در جنگ  ه ــوِن کبی ــعاِر ناپلئ ــا"، "ش کوچه  ه

درخــت و بــارون..."، "میــالِد آن  کــه عاشــقانه بــر خــاک ُمــرد" و...

4-2-2-4. سمبليسم شاملو

ــي وي  ــه ي ذهن ــن، دغدغ ــرد. بنابرای ــرار مي گ ــي ق ــم اجتاع ــان سمبليس ــاعران جري ــف ش ــاملو در طي ش
مســايل اجتاعــي و مــردم اســت. از ايــن رو اســت کــه در شــعر او مــواردی چــون تعهــد در برابــر مــردم و اجتاع، 
ــر جهان  بينــي کي  ــري از مراث هــاي اديب و فرهنگــي گذشــته، تغي ــودن اشــعار، تأثرپذي ــه ب ــه و متفکران آگاهان
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نگــر و ذهنــي بــه جهان  نگــري ذهنــي و عينــي و برخــورداري از مخاطبــان فرهيختــه و تحصيــل کــرده بــه چشــم 
مي خــورد. ويژگي هــاي يــاد شــده دقيقــاً بــا ويژگي هــاي محتوايــي و فکــري شــاعران مــوج سمبوليســم اجتاعــي 

منطبــق و هاهنــگ اســت. )قــادری و زینــی، پاییــز 1388ش، ص110(

ــر مي شــود.  ــو حــايس تعب ــا شــعر ن ــرا ي ــراي جامعه  گ ــره ی اشــعار رمزگ ــن، سمبليســم شــاملو از زم بنابرای
در ايــن جريــان بــا شــاعراين روبــه رو هســتيم کــه برخــالف شــاعران جريــان شــعر رمانتيــک عاشــقانه و فردگــراي 
ــيايس و  ــايل س ــه مس ــرا ب ــاعران جامعه  گ ــن ش ــه ای ــده ي توج ــه عم ــرا ک ــتند؛ زي ــت و يس هس ــاي بيس دهه ه

ــز 1380ش، ص28( ــور، پایی ــین پ ــا و حس ــت. )شمیس ــردم اس ــاي م ــکالت و آرمان ه ــي و مش اجتاع

ــح  ــس"، "مداي ــنه در دي ــش"، "دش ــم در آت ــه"، "ابراهي ــاغ آيين ــازه"، "ب ــواي ت ــون "ه ــعاری چ ــاملو در اش ش
يب صلــه" و غــره، از سمبليســم اجتاعــي و ســيايس اســتفاده کــرده اســت. در مجمــوع، بــا بررســی اشــعار شــاملو 

ــن اشــعار او وجــود دارد. ــه سمبليســم در بيشــر عناوي ــم ک مالحظــه مي کني

4-2-3. شفيعي کدکني

ــر  ــن دف ــه چندي ــت ک ــران اس ــارص اي ــزرگ مع ــندگان ب ــدان و نويس ــاعران و ناق ــي از ش ــفيعي کدکني يک ش
شــعر، کتــاب و مقالــه اديب دارد؛ در اشــعار او چنــد گرایــش مختلــف وجــود دارد کــه نخســتین آنهــا کالسیســم 

اســت.

4-2-3-1. کالسيسم شفيعي کدکني

شــفیعی کدکنی در ابتــدا بــه ســبک کالســيک شــعر مــی رسود و ســپس بــه ســبک نــو )شــعر نيايــي( روي 
آورد. »نخســتن تجربــه ي شــاعري شــفيعي کدکني کــه ســال 1344 ش در مشــهد منتــرش شــده اســت مجموعــه  
غــزيل اســت عاشــقانه، بــه نــام "زمزمه  هــا" بــا زبــاين متايــل بــه شــيوه ي هنــدي.« )فوالدونــد، 1388ش، ص38( 

البتــه توجــه او بــه ســبک کالســیک چنــدان دیــری نپاییــد و بــه زودي بــه قالــب شــعر نــو متایــل شــد.

از جملــه عناویــن شــعری وی کــه ســبک کالســیک دارنــد: "آبــی"، "ارشاق"، "اعــراف"، "برکــه"، "آرزو"، 
ــره. ــام" و غی ــد"، "پیغ ــند..."، "تردی "مپس

4-2-3-2. رمانتيسم شفيعي کدکني

محمدرضــا شــفيعي کدکني همچنیــن يکــي از شــاعران مشــهور مکتــب اديب رمانتيســم در ایــران اســت. وي 
بــه عنــوان یکــی از شــاعران پــر آوازه ي ادبيــات معــارص فــاريس، بــه پــروي از ايــن مکتــب و بــا توجــه بــه رشايــط 
فــردي و اجتاعــي موجــود، بخــي از مضمــون شــعر خويــش را بــه مضمــون نوســتالژي اختصــاص داده اســت. 

)روشــنفکر و اســاعیلی، پاییــز 1391ش، ص66(

او در دفــر دوم اشــعارش بــه نــام "شــبخواين"، گرايــش رمانتيســتی دارد کــه در اشــعار رمانتيســمی وی »چــه 
در حديــث نفــس و تغــزل و عاشــقانه رسايي  هــا، چــه در آثــار مــّر بــه بيــان روي دادهــاي اجتاعــي از قبيــل 
ــات و آالم و رنج هــاي يب شــار  ــاب مطالب ــه ي موجــود، و بازت ــت ناعادالن ــاد از وضعي ــراض و انتق ــان و اع عصي
مــردم، چــه در حــوزه ي تاريــخ و فرهنــگ و اســطوره و حاســه، چــه در کاربــرد عنــارص و پديده هــا و جلوه هــاي 
ــوع و خطــوط قرمــز حاکميت  هــا، ملهــم  ــوان مرکــب و محمــل گــذار از مرزهــاي ممن ــه عن ــوع طبيعــت، ب متن
و متأثــر از نظريــه ي متعــايل نيــا، مســر انديشــه و خيالــش، حرکــت عــن اســت بــه ذهــن، و ذهــن بــه عــن.« 

)هــان، ص112(

عناويــن شــعری رمانتيســمی در متــام دفاتــر اشــعار ایــن شــاعر وجــود دارد. از جملــه آنهــا اســت: "بــا آب"، 
"ســفر  نامه  ی بــاران"، "صــداِی بــاِل ققنوســان"، "کتیبــه  ای زیــر خاکســر"، "ســوک  نامه"، "رسوِد ســتاره"، "زخمــی"، 

بــاِغ میــرا" و...
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4-2-3-3. نوگرايي شفيعي کدکني

شــفيعي کدکني شــاعري نوگــرا اســت کــه بيشــر اشــعار خــود را در قالــب شــعر آزاد رسوده اســت. 
»تالش هــاي او پــس از يکــي دو مجموعــه، در "از زبــان بــرگ" رنــگ تــازه اي بــه خــود مي گــرد. در ايــن مجموعــه 
تــالش شــفيعي بــراي ايســتادن بــر روي پــاي خويــش چشــمگر اســت. رونــد دگرگوين هــاي اشــعار ايــن مجموعــه 
ــاي  ــو دارد. شــعرهاي "گل ه ــاي ن ــان پديده ه ــف و بي ــازه و کش ــاي ت ــه فضاه ــاعر ب ــايب ش ــت از دســت ي حکاي
زنــدان"، "کــوچ بنفشــه  ها"، "منــاز خــوف"، "دريــن شــب  ها" و "از پشــت ايــن ديــوار" منونــه ي شــعرهايي اســت 
کــه در آنهــا مي تــوان فضاهــا و تصويرهــاي تــازه را بــه خــويب تشــخيص داد.« )رحیمــی، 1378ش، ص100، 101(

بيشــر عناويــن اشــعار او نوگــرا اســت و می تــوان گفــت او شــهرت خــود در زمينــه ي شــعرگويي را از همیــن 
ــا تــو را پاســخی هســت؟"،  ــاد و آتــش"، "آی نوگرايي هــا بــه دســت آورده اســت. عناوینــی ماننــد: "آن مــرغ فری
"آیینــه  ای بــرای صداهــا"، "از زبــوِر تنهایــی"، "از لحظه  هــای آبــی"، "اشــِک زبــان بســته"، "بــاغ برهنــه" و غیــره.

4-2-3-4. سمبليسم شفيعي کدکني

شــعر شــفيعي کدکني، رسشــار از رمــز و منــاد اســت و در آن بيشــر بــه مســايل اجتاعــي و سیاســی 
ــا،  ــا، رمزه ــه صــورت تصويره ــعر او ب ــاه در ش ــل و پنج ــاي چه ــران در دهه ه ــه ي اي ــردازد. »اوضــاع جامع مي پ
ــر شــعر امــروز و اشــارات  ــا طــرز تعب ــز ب ــا خــرب و ني ــي کــه از احــوال ب کنايه هــا و امياهــا منعکــس اســت. ک
پوشــيده و تعريض هــاي آن آشــنا باشــد، ايــن خصيصــه را تشــخيص خواهــد داد؛ حتــي گاه يــک درون  مايــه را در 

ــان، ص31( ــد.« )ه ــد دي ــر خواه ــون جلوه  گ ــور گوناگ ــه ص ــدد ب ــعار متع اش

شــاعر در اشــعار خــود از طبيعــت بــه منزلــه ابــزار و منــادی بــراي بيــان وضعيــت اجتاعــي اســتفاده کــرده 
کــه آن منادهــا بیشــر از اوضــاع نابســامان جامعــه اســت تــا بــه صــورت غیــر مســتقیم دربــاره ظلــم، اســتبداد، 

خفقــان، اســارت و... را بیــان کنــد.

عناويــن اشــعار شــفيعي کدکني نیــز از ايــن جريــان سمبلیســمی رسشــار اســت. بــرای مثــال می تــوان بــه ایــن 
منونــه عناویــن اشــاره کــرد: "ســيمرغ"، "رسود ســتاره"، "از مرثيه هــاي رسو کاشــمر"، "ســبزي خــزه"، "کوهبيــد"، 

"آن مــرغ فريــاد و آتــش"، "زنــگ شــر"، "در پايــان کــوي"، "بــاران پيــش از رســتخيز"، "گل آفتابگــردان" و...

4-2-4. سياب

بــدر شــاکر ســياب از مشــهورترين شــاعران عــرب اســت کــه تحــوالت عظیمــی را در ســاختار و زبــان شــعر 
معــارص عــرب بنــا نهــاده و می تــوان گفــت شــعر معــارص عربــی مدیــون وی اســت. ســیاب در آثــار خــود چنــد 

گرايــش ســبکی دارد کــه نخســتن آن کالسيســم اســت.

4-2-4-1. کالسيسم سياب

ســياب، اشــعار اوليــه  ي خــود در قالــب شــعر کالســيک رسوده اســت، مخصوصــاً در دو مجموعــه ی "أزهــار 
ذابلــة" )گل هــاي پژمــرده( کــه نخســتن مجموعــه ي شــعري او بــود و در اشــعار پراکنــده ســیاب کــه پــس از مــرگ، 

گــرد آوري و بــا نــام "بواکــر" )اوائــل( چــاپ شــد.

ــن  ــه ای ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــت؛ ب ــمگیر اس ــعری وی چش ــر ش ــيک در دفات ــعری کالس ــن ش ــرد عناوي کارب
ــک"، "شــاعر" و  ــل"، "خیال ــا لی ــدة"، "ی ــری"، "صائ ــث"، الذک ــة"، "حدی ــی"، "املحبوب ــرد: "أذکرین ــن اشــاره ک عناوی

ــجین". "الس

4-2-4-2. رمانتيسم سياب

ســياب بــه ســبب بهره  گــري از اصــول مکتــب رمانتيســم و کاربــرد ماهرانــه ی آن در اشــعارش، از مشــهورترين 
شــاعران معــارص عرب در ســبک رمانتیســم اســت.
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اثرپذیــری ایــن شــاعر از مکتــب رمانتيســم غــريب، نــايش از آشــنايي وي بــه زبــان خارجــي اســت. زیــرا او در 
مرکــز آمــوزش عــايل تربيــت معلــم بغــداد در رشــته ی ادبیــات انگليــي تحصيــل  کــرده. ایــن امــر ســبب شــد تــا بــه 
ادبیــات انگليــي مخصوصــاً ادبیــات شــيي و کيتــس آشــنا شــود و تأثــر وي از ایــن آشــنایی در برخــي از اشــعارش 

آشــکار اســت. )الســياب، مقدمــه  ي ديــوان، ج1، 1989م، ص ظ- غ(

ــار  ــته  ترين آث ــقانه وي از برجس ــعار عاش ــه اش ــود ک ــه مي ش ــیاب مالحظ ــم س ــعار رمانتيس ــرريس اش ــا ب ب
ــی  رود. ــه شــار م ــاعر ب ــن ش ــک ای رمانتي

وی در اشــعار رمانتيــک خــود از عنــارص طبيعــت بســیار اســتفاده کــرده اســت. زیــرا از اوضــاع جامعــه اش 
متنفــر و ناراضــی و از بدي هــا و ظلــم در حــق مــردم ناراحــت بــود؛ از ایــن رو، چيــز ديگــری بــه جــز طبيعــت را 
مني ديــد تــا بتوانــد بــا او در احســاس و عاطفــه و عشــق و اميــدش ســهيم باشــد. )أبوالشــباب، 1988م، ص 234(

عناويــن رمانتيــک در اشــعار ایــن شــاعر بســيار اســت در اینجــا تعــدادي از آنهــا را بــرای مثــال مي آوريــم: 
ــروح"،  ــا نــر"، "شــاعر ال ــاء"، "ي ــة الظل ــي"، "القري ــل"، "أتبعين ــة تتمــزق"، "أنشــودة إيل بلب ــاء"، "رئ "ذکــري لق

"غــادة الريــف"، "عــي الشــاطي"، "إليــک شــکايت" و "املســاء األخــر".

4-2-4-3. نوگرايي سياب

ســیاب از مشــهورترين شــاعران نوپــرداز اســت کــه نــه تنهــا در شــکل و قالــب شــعر تغيــرات ايجــاد کــرده، به 
نوعــی در گوهــر شــعري کــه بــر نبــوغ و نــوآوري هــري شــاعر داللــت دارد نیــز تجدیــد کــرده اســت.

»ســياب بــه عنــوان نخســتن شــاعر متجــدد عــرب، چــه از نظــر وزن شــعري و چــه از نظــر واژگان شــعر و 
درومنايــه، تغيــرات شــگريف را در شــعر عــريب بــه وجــود آورد. وي دايــره  ي لغــوي زبــان شــعر و خانــواده کلــات را 
تــا حــد چشــم گــري دگرگــون کــرد و از ايــن رهگــذر مشــاهده مي کنيــم کــه زبــان شــعري ســياب، متحــرک، بــاز 
و متنــوع اســت. کاري کــه وي در شــعر عــريب در ســال  هاي پــس از جنــگ جهــاين دوم کــرده اســت يب شــباهت 
ــري دارد.«  ــاي ظاه ــر از معن ــي فرات ــوان او، واژگان معناي ــت. در دي ــاريس نيس ــعر ف ــيج در ش ــا يوش ــه کار ني ب

)دادخــواه و حيــدري، بهــار 1385 ش، ص 116(

ايــن نوگرايــي در ســاختار و مضامــن عناويــن شــعري او نيــز قابــل مشــاهده اســت. بــرای مثــال در عناویــن: 
ــر  ــرساب"، "هدي ــة ال ــة"، "مدين ــة الضائع ــذاري"، "األم و الطفل ــر الع ــع"، "نه ــات الربي ــاً"، "يف أخري ــل کان حب "ه
البحــر و األشــواق"، "الشــاعر الرجيــم"، "فــرار عــام 1953"، "قصيــدة مــن درم"، "املومــس العميــاء"، "بــن الــريض و 

الغضــب" و "عربــد الثــأر فاهتفــي يــا ضحايــا".

4-2-4-4. سمبليسم سياب

ــر فــراواين بــر اشــعار  اشــعار ســياب از رمــز و منــاد نیــز برخــوردار اســت و منادگرایــي هرمندانــه ی وي تأث
معــارص عــرب بــه جــا نهــاده اســت؛ البتــه تأثــر از ادبيــات غــريب در اشــعار مناديــن وی نیــز آشــکار اســت.

وي »از جملــه شــاعران معــارصي اســت کــه بــه منظــور رهايــي ســاختار شــعر از بنــد کهنه  گرايــي و جمــود، 
از منادهــاي شــخيص در آثــار شــعري خــود اســتفاده مي کنــد. البتــه در ادبيــات کهــن عــريب، منادهايــي ماننــد مــاه، 
شمشــر، هــالل، صليــب و غــره بــه کار مي رفتــه اســت؛ امــا ســياب بــا توجــه بــه نيازهــاي شــاعرانه اش در روزگار 
ــده اســت.«  ــه را آفري ــاران و وفيق ــب و ب ــي شــخيص همچــون مــرگ و رســتاخيز، جيکــور، بوي معــارص، منادهاي

)کرميــي فــرد و خزاعــل، صيــف 1389ش، ص24(

بــا بررســی اشــعار ایــن شــاعر می تــوان گفــت وی بیــش از بقیــه  ی شــاعران عــرب از منــاد و اســطوره در اشــعار 
خــود بهــره بــرد، تــا جایــی کــه هیــچ شــعری از اشــعار او از منــاد و اســطوره خالــی نیســت.

ــرات ســيايس عــراق در آن  ــت تغي ــه عل ــن ب ــت مشــکالت روحــي و جســمي خــود و همچن ــه عل ســياب ب
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ــتاء 1390ش، ص145( ــي، ش ــي و صميم ــود. )پورنهزم ــز ب ــتفاده از رم ــه اس ــار ب دوران، در رسودن اشــعارش ناچ

»بــراي منونــه "نخلســتان" در شــعر وي، ســمبي بــراي )عــراق( اســت و ســحرگاه زمــان انتظــار و فــرا رســيدن 
ــداي  ــوز )خ ــاران(، مت ــر )ب ــه مط ــوان ب ــاي وي مي ت ــمبليک رسوده ه ــن واژگان س ــت… از مهم  تري ــروزي اس پ
حاصلخيــزي(، عشــتار )الهــه عشــق(، مدينــة )شــهر(، بويــب )رودخانــه( اشــاره منــود.« )دادخــواه و حيــدري، بهــار 

1385، ص119(

ــوت"،  ــر و امل ــر"، "النه ــودة املط ــد: "أنش ــت. مانن ــده اس ــرار ش ــز تک ــعار او نی ــن اش ــا در عناوي ــن مناده اي
"غريــب عــي الخليــج"، "الغيمــة الغريبــة"، "يــا نهــر"، "نهــر العــذاري"، "أقــدح و أحــالم"، "صيــاح البــط الــربي"، 
"هديــر البحــر و األشــواق"، "مدينــة بــال مطــر"، "شــباک وفيقــة"، "حدائــق وفيقــة"، "قافلــة الضيــاع"، "املســيح بعــد 

ــا يف عــام 1956" و غــره... الصلــب"، "رؤي

4-2-5. عبد العزيز مقالح

مقالــح از مشــهورترين شــاعران معــارص عــرب بــه شــار مــي رود کــه چنديــن دفــر شــعري رسوده اســت. 
او عــالوه بــر رسودن اشــعار، تعــدادي کتــاب و مقالــه  نیــز در زمينــه  ي نقــد اديب و موضوعــات ســيايس و غــره 
تأليــف کــرده اســت. وي در رسودن اشــعار خــود بــه چنــد گرايــش متایــل دارد کــه گرايــش کالسيســم از جملــه ی 

آنهــا اســت.

4-2-5-1. کالسيسم مقالح

ــاي شــعري  ــژه در مجموعه ه ــه وی ــب شــعر کالســيک رسوده اســت؛ ب ــعار نخســتن خــود را در قال وی اش
"البــد مــن صنعــاء" کــه نخســتن مجموعــه  ي شــعري او اســت و در مجموعه هــای "مــأرب يتکلــم" و "هوامــش 

ميانيــة".

مقالــح چنــد شــعر مشــهور نیــز بــه ســبک اشــعار قديــم رسوده اســت، ماننــد شــعر "رســالة إيل الزبــري" کــه 
دربــاره محمــد محمــود زبــري، شــهيد مشــهور انقــالب ميــن اســت. )الکبــي، 2004م، ص148(

عناويــن کالســيک در اشــعار ایــن شــاعر فــراوان اســت کــه در بيشــر مجموعه هــاي شــعري وي وجــود دارد، 
از جملــه ی آنهــا ایــن عناویــن قابــل ذکــر اســت: "يــا ليــل"، "الحقيقــة"، "أحــالم"، "املــوت"، "العيــد"، "املهــزوم"، 

"حنــن"، "الوطــن"، "اعتــذار"، "عتــاب"، "الشــاعر" و "العبــور".

4-2-5-2. رمانتيسم مقالح

ــز دیــده می شــود؛ مخصوصــاً در اشــعار کالســيک وي  ــح اشــعار رمانتيــک نی در مجموعه هــاي شــعري مقال
کــه رسشــار از گرایش  هــای رمانتیســم اســت؛ چــرا کــه وي شــاعر انســان ها اســت، انســان مينــي و انســان عــريب 

و بــه ويــژه در زمينــه  ي اجتاعــي و ســيايس.

شــاعر در اشــعار خــود همــواره دردهــا و ناراحتي هــاي ملــت خــود را بيــان مي کــرد. وي نــه تنهــا وضعيــت 
دردنــاک ميــن را بــه تصويــر مي کشــد، ســعي مي کنــد بــه مشــکالت و دردهــاي متــام ملت هــای عــريب نیــز اشــاره 
کنــد و ميــان آن رابطــه ايجــاد کنــد؛ چــرا کــه بــه نظــر وي همــه ایــن دردهــا يکــي اســت، و رسنوشــت همــه مــردم 

عــرب نیــز يکــي اســت. )فخرالديــن، 2011/12/17م، ص2(

ایــن گرايــش رمانتيســمی در عناويــن اشــعار شــاعر نيــز تجلــی یافتــه اســت. از جملــه در عناویــن: "مواجيــد 
مغــرب"، "البــکاء بــن يــدي صنعــاء"، "رســالة إيل الزبــري"، "مــن أغــاين االغــراب و الثــورة"، "دمــوع عــي الــدرب 

األخــرض"، "أغنيــة قدميــة للحــب و الحريــة"، "مرثــاة شــهيد" و "حنــن".
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4-2-5-3. نوگرايي مقالح

مقالــح از پيشــگامان شــعر نــو اســت کــه تحولــی در شــعر عربــی ايجــاد کــرده اســت. بدیــن ترتیــب کــه ایــن 
شــاعر در اشــعار خــود توانســت ميــان شــعر نــو و مــراث کهــن شــعری عــرب پيونــد برقــرار کنــد؛ چــرا کــه بــه 
نظــر وي نوگرايــي بــه ايــن معنــي نيســت کــه شــاعر از مــراث شــعری خــود جــدا شــود، بلکــه بايــد ایــن نوگرایــی 
ــد و ايــن هــر دو  ــال و آزمــون تجــي مي ياب ــه  ي شــعري مــدرن از طريــق خی ــرا تجرب ــد. زي را از ســنت آغــاز کن

نتیجــه ی آگاهــي شــاعر از مــراث شــعری خــود و ابعــاد مختلــف آن اســت. )املغنــج، 2004م، ص305(

او همچنانکــه در شــکل و ســاختار شــعر ســنتی تحــول ايجــاد کــرده، در مضامــن و درومنايــه آن نيــز نوگــرا 
بــوده اســت.

مقالــح عــالوه بــر آن در قالــب شــعر ســپيد نیــز اشــعاری را رسوده اســت؛ )الصکــر، 2010/7/1 م، ص10( ايــن 
نــوع شــعر را در میــان مجموعه هــاي شــعري او مي تــوان مالحظــه کــرد.

ایــن نوگرايــي در کاربــرد در عناويــن اشــعارش نیــز چشــمگر اســت. بــرای مثــال در "هوامــش ميانيــة عــي 
تغريبــة ابــن زريــق البغــدادي"، "يف الصيــف ضيعنــا الوطــن"، "مــا يتــرس مــن ســورة النــر"، "البــکاء بــن يــدي 
صنعــاء"، "أســئلة ســاذجة جــداً"، "عندمــا نبکــي األرض بعيــون القمــر"، "يف الشــعر... و الحــزن و الثــورة"، "مــن 

يوميــات ســيف بــن ذي يــزن يف بــالد الفــرس" و "مقتطفــات مــن خطــاب نــوح بعــد الطوفــان".

4-2-5-4. سمبليسم مقالح

مقالــح ماننــد ســایر شــاعران معــارصش از رمزگرايــان غــريب تأثــر پذيرفتــه اســت و ايــن گرايــش را در اشــعار 
ــی شــخصيت هاي تاريخــي  ــق فراخوان ــوان مالحظــه کــرد. ســمبل در شــعر او بيشــر از طري ــه خــويب مي ت وی ب

اســت.

الهــام گرفــن مقالــح از مــراث شــعر ســنتی خــود، بــر اطــالع وي از جلوه  هــای گوناگــون شــعر ســنتی ماننــد 
ــاد  ــن و ابع ــن مضام ــي او از ای ــر آگاه ــت؛ و ب ــتوار اس ــنتي( اس ــطوري و س ــي، اديب، اس ــي، تاريخ ــراث دين )م

ــج، 2004م، ص140 و 305( ــت دارد. )املغن ــراث دالل ــن م ــف اي مختل

منادهــای برگرفتــه از مــراث دينــي در اشــعار او بيشــر متأثــر از قــرآن کريــم اســت، ماننــد داســتان "ســليان 
و بلقيــس" و قصه  ی"يوســف" و زن عزيــز مــر؛ چنانکــه خــون روي لبــاس یوســف در شــعر مقالــح گواهــی بــراي 

محکوميــت ظلــم در همــه  ي دوران هــا اســت. )ممتحــن و ننيــز، مهــر 1390ش، ص103(

ایــن رمــز و منادپــردازی در عناویــن اشــعار او نیــز بــارز اســت و آن ماننــد: "إميــاء"، "خطــاب مفتــوح إيل أهــل 
)داحــس و الغــرباء("، "مــراث مبتــل بالــدم و الهذيــان"، "يــا ليــل"، "أبجديــة الــروح"، "مــأرب... الفــار و اإلنســان"، 

"األم امليتــة... و الرضــع الکبــار" و "قصيدتــان إيل طفــل الشــمس".

4-2-6. محمود درويش

محمــود درويــش از مشــهورترين شــاعران معــارص عــرب در نيمــه  ي دوم قــرن بيســتم ميــالدي اســت. جايــگاه 
متايــز وي در ادبیــات عــريب نــايش  از اســتعداد خــاص وی در زمينــه  ي شــعر و شــاعري اســت. اســتعدای کــه ســبب 

شــد در بيــش از چهــل ســال شــاعری ، همــواره در اشــعارش ابتــکار وجــود داشــته باشــد.

4-2-6-1. کالسيسم درویش

ــان  ــريب از اديب ــر ع ــات و ه ــوم، ادبي ــری از عل ــود، و در بهره  گی ــتن )1960م( خ ــعار نخس ــش، در اش دروي
نســل 1936م کــه در فلســطین اشــغايل زندگــي مي کردنــد و از فرهنــگ ادب عــريب قديــم متأثــر بودنــد، پیــروی 
می کــرد. بــه همیــن ســبب اســت کــه وي یکــی از اشــعار بلنــد خــود را کــه دربــاره ی بازگشــت بــه رسزمينــش 
اســت، بــه ســبک شــعر معلقــات ســبع رسوده اســت؛ هرچنــد دوســتان وی کــه از ايــن شــعر بســیار تعجــب کــرده 
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بودنــد، او را بــه دلیــل ایــن شــعر اســتهزاء کردنــد. بنابرايــن، مي تــوان گفــت درويــش در اوايــل دوران شــاعری اش، 
از شــعر کالســيک عــرب )معلقــات( تقليــد می کــرده اســت. )النقــاش، 2011م، ص 117(

ایــن مرحلــه از دوران شــاعری درویــش را مي تــوان در مجموعــه  ي شــعري "عصافــر بــال أجنحــة" )1960م( او 
مالحظــه کــرد کــه ظاهــراً برخــي از اشــعار کالســيک شــاعر را در بــر دارد. اگرچــه بــه ســبب اینکــه ایــن مجموعــه 
در مجموعــه ي کامــل اشــعار درويــش وجــود نــدارد، متأســفانه نتوانســتيم اثــری از آن را بــه دســت آوريــم و فقــط 
در برخــی از ســايت هاي اينرنتــي بــه تعــدادی از اشــعار ايــن مجموعــه اشــاره شــده اســت. شــاید یکــی از علــل 

ایــن امــر ضعــف در ســبک ایــن اشــعار باشــد.

ــر  ــعار او کم ــيک در اش ــن کالس ــت عناوي ــوان گف ــش، مي ت ــعار دروي ــن اش ــرريس عناوي ــا ب ــوع، ب در مجم
ــاط"،  ــکاء"، "الرب ــة"، "الب ــة"، "أغني ــل"، "مرثي ــت: "أص ــر اس ــل ذک ــن قاب ــن عناوی ــال ای ــرای مث ــده، ب ــتفاده ش اس

ــره … ــراس" و غ ــن"، "أع ــر"، "وط ــجن"، "مط "والدة"، "الس

4-2-6-2. رمانتيسم درويش

بــر خــالف اينکــه درويــش بــه عنــوان شــاعر مقاومــت مشــهور اســت، از شــاعران مکتــب رمانتيســم ماننــد 
عــي محمــود طــه و ابراهيــم ناجــي متأثــر شــده اســت کــه وی در اشــعارش وقايــع روزگار را بــا لحنــي لطيــف و 

ــان مي کنــد. فضايــی رؤيایــی بي

گرايش  هــای رمانتيســم در اشــعار درويــش ماننــد بقيــه  ي شــاعران روزگارش، پــس  از تأســيس رژیــم ارسائيــل 
1948م و شکســت عرب هــا در ســال 1967 م پــر رنــگ و بــارز شــد. در واقــع، نســي کــه »در پرامــون مســئله  ي 
فلســطن شــعر رسوده اســت، نســي اســت کــه بايــد آن را "نســل شکســت" و "نســل حــزن" و "نســل رسشکســته" 
ــاين دوم،  ــگ جه ــس از جن ــال  هاي پ ــاب فلســطن در س ــرب در ب ــاعران ع ــاعران فلســطن و ش ــد. شــعر ش خوان
ــز برايــش متــام شــده اســت و از بهشــت گمشــده  ي  ــوس دارد کــه همــه چي ــود و رمانتيــک و مأي لحنــي حزن  آل
ــد و  ــن بهشــت را مي بين ــد و تنهــا از دور و در رؤياهــاي شــاعرانه  اش گاهــي شــبحي از اي خويــش، او را رانده ان

جــز زاري و نوحــه، کاري از او ســاخته نيســت.« )شــفيعي کدکني، 1359ش، ص206(

ايــن گرايش  هــا، در شــعر درويــش نیــز بــه عنــوان یــک شــاعر فلســطينی بــارز اســت. مخصوصــاً در اشــعار 
نخســتین وي کــه زبــان حــي رمانتيــک او رسشــار از احساســات عميــق نســبت بــه تــراژدي وطنــش اســت. از 
جملــه ی ایــن عناویــن می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: "وعــاد يف کفــن"، "املــوت يف الغابــة"، "املوعــد األول"، 
"رســالة مــن املنفــي"، "الحــزن و الغضــب"، "أجمــل حــب"، "عاشــق مــن فلســطن"، "أغــاين األســر"، "إيل أمــي"، 

"أهديهــا غــزاالً"، "ليــل يفيــض مــن الجســد"، "عــن إنســان" و "حنــن إيل الضــوء".

4-2-6-3. نوگرايي درويش

ــه  ــا در ســاختار، بلکــه در درون ماي ــه تنه ــش چشــمگر اســت. وي ن ــی در اشــعار دروي ــه نوگرای ــش ب گراي
و معنــي نوگرايــي ايجــاد کــرد. او در ایــن زمینــه از شــاعرانی ماننــد ســياب، خليــل حــاوي، بيــايت و غــره، تأثــر 

ــرد. ــوان در اشــعار ســپيد وي مالحظــه ک ــش را بیشــر مي ت ــي دروي ــه اســت. نوگراي پذيرفت

اولــن نشــانه ها  ي روي آوردن هدفمنــد او بــه شــعر ســپيد، در نقــل قــول آغــاز مجموعــه شــعر "کزهــر اللــوز 
أو أبعــد" منــود یافتــه اســت؛ هــر چنــد کــه برخــي ناقــدان از جملــه صبحــي حديــدي، ايــن منونه هــا و نشــانه ها 
را بــه زمــاين دورتــر یعنــی بــه شــعر "املزامــر" در مجموعــه  ي شــعري "أحبــک أو ال أحبک"بــر می گرداننــد. )نــارص، 

ص57( خرداد1389ش، 

نوگرايــي درويــش را همچنــن مي تــوان در اشــعار بــا مضمــون مقاومــت، انقــاليب و آزادي خواهــي او 
مالحظــه کــرد. از آنجــا کــه وي شــاعری انقــاليب بــود، از حقــوق انســانها در همــه جــا دفــاع مي کــرد. )النابلــي، 

ص594(. 1987م، 
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ــرد. در  ــاهده ک ــوان مش ــراواين مي ت ــه ف ــز ب ــعار او نی ــن اش ــون عناوي ــاختار و مضم ــي را در س ــن نوگراي ای
عناوینــی ماننــد: "برقيــة مــن الســجن"، "صــوت مــن الغابــة"، "يف انتظــار العائديــن"، "خواطــر يف الشــارع"، "خائــف 
مــن القمــر"، "لوحــة علــی األفــق"، "تحــت الشــبابیک العتیقــة"، "وعــود مــن العاصمــة"، "جنــدي يحلــم بالزنابــق 
البيضــاء"، "مطــر ناعــم يف خريــف بعيــد"، "العصافــر متــوت يف الجليــل"، "الصــوت الضائــع يف األصــوات"، "امــرأة 

جميلــة يف ســدوم" و "الرجــل و الضــل األخــرض".

4-2-6-4. سمبليسم درويش

درويــش، جــزء شــاعران رمزگــرا محســوب مي شــود و مي تــوان تأثــر رمــز را در اشــعارش بــه روشــنی 
ــت. ــرده اس ــه کار ب ــاين آن ب ــالي مع ــراي اعت ــعر و ب ــت ش ــز را در خدم ــرد. او رم ــه ک مالحظ

ــات گذشــته بی ســابقه  ــه در ادبی ــرد ک ــق ک ــات عــرب خل وی در نوعــي منــاد اســتعاره  وار مــدرن را در ادبی
ــاعر  ــه ش ــت ک ــعر "األرض" اس ــة" در ش ــن "خديج ــرد منادی ــد کارب ــد. مانن ــوب می ش ــوآوري او محس ــود و از ن ب
بــرای انتقــال حــس انقــاليب بــه هموطنــان خــود آن را بــه منزلــه ی رمــز اســتعاره  وار بــراي انقــالب آورده اســت. 

)النابلــي، 1987م، ص665(

شــاعر در مرحلــه  ي رمزگرايــي بــه طــور غــر مســتقيم و بيشــر از طریــق رمــز، اســطوره و داســتان شــعري 
ــاش، 2011م، ص136( ــد. )النق ــت مي کن ــود صحب ــي خ ــاي زندگ ــاره  تجربه ه درب

ایــن رمزگرايــي در عناويــن اشــعار او نيــز منعکــس شــده اســت. بــرای مثــال در ایــن عناویــن: "القتيــل رقــم 
48"، "أغنيــة ســاذجة عــن الصليــب األحمــر"، "نشــيد الرجــال"، "عــن الشــعر"، "امــرؤ القيــس"، "أحمــد الزعــر"، 

"دمشــق" "بطاقــة هويــة" و غــره.



4-3. عناوين مشابه شاعران مورد بررسی

مقالحدرويشسيابشفيعي كدکنیشاملونيام

"در رثاء عشقی"، "در رثاء 
اعتصام امللک"، "الرثاء"

"مرثیه"، "مرثیه  های خاک"
"از مرثیه  های رسو کاشمر"، 
"مرثیه  ی زمین"، "مرثیه  ی 

درخت"

"مرثية اآللهة"، "مرثية جيكور" 
"رثاء القطيع"، "رثاء فالح"

"مرثية"
"رثاء بقعة ضوء"، "مرثية أوىل"، 
"مرثية عرية ملالك بن الريب"، 

"مرثاة صديق حي"

"آواز قفس"

"رسود مردی که خودش را کشته 
است"، "رسود بزرگ"، "رسود 
مردی که تنها به راه می رود"، 

"رسود
رسود آن کسی که برفت و آن 

کسی که برجای ماند"،
"رسود ابراهیم در آتش"

"ترانه  ی ترانه ها"،
"ترانه  ی کبود"، "آواز پرنده"،

"ترانه زمین و آسان"، "ترانه 
رستگاری"، "آواز بیگانه"، 

"رسود"، "رسود ستاره"

"أغنية قدمية"،
"أغنية يف شهر آب"، "أنشودة 
املطر"، "أغنية بنات الجن"، 

"أغنية السلوان"، "أغنية الراعي"

"نشيد ما"، "أغنية"، "أغاين 
األسر"، "نشيد"،

"أغنية حب عىل الصليب"، 
"أغنيات إىل الوطن"، "األغنية 
و السلطان"، "أغنية إىل الريح 
الشالية"، "أغنيات حب إىل 
إفريقيا"، "نشيد إىل األخرض"، 
"أغنية عن الصليب األحمر"

"أغنيات صغرة للحزن"، "من 
أغاين االغراب والثورة"، "من 
أناشيد الغسق الثاين"، "أغنية 

قدمية للحب و الحرية"، "أغنية 
للروح"، "أغنية صباحية"، "أغنية 

للفارس املنتظر"

"اي شب"، "اندوهناك شب"، 
"شب درويش"، "در شب تیره"، 
"در شب رسد زمستانی"، "شب 

پره ساحل نزدیک"، "هست 
شب"، "شب همه شب"

"شب  گیر"،"نیم شب"، "شب 
غوک"، "شب بیداران"

"شب خارابی"، "شب خیام"، 
"دیشب"،

"شب  گیر کاروان"،
"شبخوانی"،

"شب در کدام سوی سیه  تر"، 
"شب به خیر"

"فی لیالی الخریف"، "الیلة 
األخیرة"، فی الیل"، "من لیالی 

السهاد"، لیلة وداع"، "لیلة 
انتظار"، "یالیل"، "لیلة القدر"

"ملساء آخر"، "يف املساء األخر إىل 
هذه األرض"،
"ليلة البوم"،

"ليلك من ليلك"، "خطوات يف 
الليل"، "ليل يفيض من الجسد"

"ياليل"، "رصاخ يف ليل بال نجوم"، 
"مملكة الليل"، "من تداعيات 

الليلة األخرة للمتنبي"،
"بروت الليل والرصاص وتل 
الزعر"، "أحزان الليلة األخرة"

"نامه"،
"يك نامه به يك زندانی"

"پیغام""پیغام"
"رسالة"،

"رسالة من مقربة"
"رسالة من املنفى"

"رسالة إىل سيف بن ذي يزن"، 
"رسالة إىل الزبري"،

"رسالة إىل بنت عن شمس"،
"رسالة عامل يف ميناء عدن"
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در ایــن جــدول عناویــن مشــابه شــش شــاعر مــورد بررســی را بنابــر تشــابه واژه هــای عنــوان تقســیم بنــدی 
کردیــم، رصف نظــر از اینکــه اشــعار چــه مضامینــی دارد. چــرا کــه شــاید ظاهــر عناویــن باهــم مشــابهت دارنــد، 
امــا از لحــاظ مضمــون مــن شــعری باهــم متفاوت  انــد. چــون مضمــون مــن شــعری داللــت عنــوان را مشــخص 
می کنــد. بــرای مثــال شــاید عنــوان یــک مــن شــعری در باره  ی"شــب" اســت، امــا بــا بررســی عنــوان و رابطــه ی 
آن بــا مــن در برخــی اشــعار مشــخص می گــردد کــه عنــوان، داللــت دیگــری دارد کــه رابطــه ی آن بــا مــن غیــر 
مســتقیم اســت، بلکــه عنــوان، منــادی بــرای محتــوای مــن بــه شــار مــی  رود. بــه ایــن معنــی اســت کــه رابطــه ی 
ــن  ــه اســت کــه در بررســی اشــعار ای ــن نکت ــل مــن آشــکار می شــود، و ای ــق بررســی و تحلی ــا مــن از طری آن ب

شــش شــاعر مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت.

ــا بررســی عناویــن مشــابه در شــعر شــاعران مــورد پژوهــش، مالحظــه می  کنیــم کــه بیشــر ایــن عناویــن  ب
مضامیــن سیاســی و اجتاعــی دارنــد، هــر چنــد کــه در آنهــا از عنــارص طبیعــت وغیــره اســتفاده شــده باشــد؛ 
ــرای  ــن اســت. ب ــن کاربردهــا منادی ــب ای ــه اغل ــن آشــکار شــد ک ــق بررســی نشانه شناســی عناوی ــه از طری چراک

مثــال:

4-3-1. "شب" 

در بیشــر عناویــن منــادی از وضعیــت نــا بســامان، ظلــم، ســتم، اختنــاق و خفقــان شــدید حاکــم بــر جامعــه 
توســط نظــام مســتبد حاکــم بــر آن بــه شــار مــی  رود. چراکــه تیرگــی منعکــس کننــده مفاهیمــی ماننــد: ظلــم، 
ســتم، اســتبداد، خفقــان، دوران بندگــی، اســارت و تباهــی و در مقابــل آن صبــح منــادی از عدالــت و آزادی اســت.

صبحشب

تاريکي

ترسيدن

نگراين

اسارت

روشني

امنيت

آسايش

آزادی

ــل آن را  ــت، و دلی ــه اس ــاد در جامع ــم و فس ــادی از ظل ــوان من ــه عن ــر ب ــعر بیش ــب" در ش ــن، "ش بنابرای
می تــوان تناســب میــان دو واژه ظلــم و تاریکــی دانســت کــه:

- شب تاریک  ◄ از بین رفن روشنایی.

- ظلم ◄  از بین رفن عدالت.

ــود  ــه  ی خ ــتبداد در جامع ــم و اس ــده ظل ــس کنن ــن منعک ــب" را بهری ــعار، "ش ــن اش ــاعران در ای ــا ش گوی
می  بیننــد، بنابرایــن، در اشــعار خــود از آن بهــره گرفته  انــد و شــاعران ایرانــی در ایــن اشــعار بیشــر بــه اوضــاع 
قبــل از انقــالب اشــاره کرده انــد، درحالــی هــر یــک از شــاعران عــرب، ظلــم و خفقــان را در جامعــه  ی خــود در 
اشــعارش منعکــس کرده انــد. بــرای مثــال ســیاب از اوضــاع جامعــه  ی عــراق در روزگار خــود ســخن می  گویــد. امــا 
مقالــح بــه اوضــاع نابســامان یمــن قبــل از و بعــد از انقــالب 62 میــالدی اشــاره می کنــد. درویــش نیــز بــه عنــوان 
شــاعر فلســطین اوضــاع غم  انگیــز کشــور خــود بــه علــت اشــغال آن بــه تصویــر می  کشــد. بنابرایــن، اشــعاری کــه 
عناویــن آن حــاوی واژه  ی "شــب" اســت. می تواننــد فریــاد اعــراض برعلیــه اوضــاع نابســامان جامعــه باشــد. از 
ایــن رو، شــب در شــعر معــارص بیشــر منــاد ظلــم، اســتبداد، خفقــان، اختنــاق، جهــل، تــرس، غــم و غیــره اســت:
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4-3-2. واژه ی"نامه" یا "پیام" 

در عناویــن اشــعار شــاعران کم  تــر از بقیــه  ی واژه هــا حضــور دارد. ایــن واژه در عناویــن اشــعار بــه رســاندن 
پیــام داللــت دارد کــه شاعر)فرســتنده( ازطریــق آن می  خواهــد پیامــی را بــه خواننــده )گیرنــده  ی( برســاند کــه 
ــده  ــه گیرن ــتنده از آن ب ــد فرس ــام قص ــه پی ــود ک ــل می ش ــده حاص ــتنده و گیرن ــان فرس ــی می ــه ارتباط در نتیج

می رســاند.

بــا بررســی عناوینــی کــه شــامل واژه  ی نامــه می شــوند، مشــخص شــد کــه هــر متنــی یــک مضمــون خاصــی 
دارد کــه بــه منظــور شــاعر از آن پیــام وابســته اســت. در ایــن اشــعار می تــوان گفــت همــه  ی عناویــن اشــعاری 
کــه واژه  ی نامــه داشــته اســت، منعکــس کننــده  ی رشایــط زندگــی شــاعر، یــا اوضــاع جامعــه  ی خــود اســت و بیشــر 
ــت نابســامان جامعــه  ی شــاعر را منعکــس  ــان و وضعی ــاق، خفق ــه اســتبداد، اختن ــد پیامــی ک ــن اشــعار، مانن ای
می کنــد. گویــا کــه شــاعر از ایــن اشــعار می  خواهــد پیامــی از ایــن اوضــاع بــه خواننــده برســاند تــا دیگــران از 
آن اوضــاع اطــالع داشــته باشــند. از ایــن رو، عناویــن اشــعاری واژه  ی نامــه یــا پیــام دارد، بیشــر شــامل مضامیــن 

سیاســی و اجتاعــی اســت.

فرستنده پیام)شاعر(

محتوی پیام)اوضاع زندگی شاعر 
و جامعه¬ی خود(

گیرنده پیام
)خواننده(
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4-3-3. با بررسی عناوین اشعاری که واژه "رثا" دارد

ــی  ــا وضعیت ــاق ی ــک اتف ــه ی ــبت ب ــاعر نس ــدوه ش ــم و ان ــده غ ــعار منعکس  کنن ــن اش ــه ای ــد ک ــکار ش آش
نابســامان اســت؛ ایــن اشــعار دربــاره  ی چیــزی کــه از دســت رفتــه، رسوده شــده اســت، امــا ایــن اشــعار بــر خــالف 
اشــعار کالســیک کــه فقــط بــرای مــرده مرثیــه می  گوینــد، چارچــوب دیگــری بــه خــود گرفتــه اســت، زیــرا کــه بــا 
ســیر تحــول شــعر، و پیدایــش شــعر نــو، ســاختار و مضامیــن اشــعار بــا عناویــن آن تحــول بزرگــی پیــدا کرده انــد 
و اغلــب اشــعار و عناویــن آن منــادی از اتفــاق یــا وضعیتــی باشــد کــه بــا بررســی عمیــق آن متــون می تــوان بــه 
ــوان گفــت  ــن می ت ــن دســته عناوی ــر بررســی ای آن منادهــا و اســتعاره های موجــود در مــن، دســت یافــت. بناب
اغلــب عناویــن اشــعاری کــه بــاواژه  ی رثــا آمــده، بــرای چیــزی از دســت رفتــه، گفتــه اســت کــه می توانــد اعــم 
از انســان یــا غیــر انســان، مــادی یــا معنــوی باشــد. چراکــه قســمتی از عناویــن بــرای مــرده رسوده شــده اســت، 
و قســمتی دیگــر بــرای از دســت رفــن رسزمیــن شــاعر ماننــد درویــش کــه بــرای میهــن خــود مرثیــه گفتــه. امــا 
ــن  ــراث تاریخــی میهــن خــود رسوده اســت. همچنی ــاره  ی از دســت رفــن می ــه  ی خــود درب شــفیعی کدکنی مرثی
مرثیــه مقالــح بــرای رفــن روزگار خــوش و غــم و انــدوه شــاعر نســبت بــه وضعیــت نابســامان جامعــه اســت. 
ســیاب نیــز بــرای از دســت رفــن ارزش هــای انســانی از جامعــه  ی خــود مرثیــه رسوده اســت. بنابرایــن، مالحظــه 

می شــود اشــعاری کــه عناویــن آن واژه  ی رثــا داشــته، اغلــب مضامیــن سیاســی و اجتاعــی دارد.

4-3-4. خواننده با بررسی عناوینی که واژه های "رسود"، "آواز" و "أغنية" دارد

ــت  ــاره  ی وی، مل ــد درب ــه آن می توان ــد ک ــوع رسود می خوان ــک موض ــرای ی ــاعر ب ــه ش ــد ک ــه می کن مالحظ
یــا میهــن خــود باشــد، بــه ایــن معنــی اســت اشــعاری کــه شــامل عناویــن مزبــور باشــد منعکــس کننــده رشایــط 
ــان روزگار خــود  ــرای مظلوم ــودکان، و شــاملو ب ــرای ک ــا ب ــال نی ــرای مث ــط وی باشــد. ب ــا محی ــی شــاعر ی زندگ
ــرای تحقــق آزادی اســت. امــا ســیاب  ــم و فســاد و ب ــر ضــد ظل ــد. همچنیــن رسود شــفیعی کدکنی ب رسود خوان
بــه خاطــر بیــاری و غــم دوری وی از خانــواده و رسزمیــن خــود ترانــه تســلی بخــش می خوانــد. درویــش نیــز 
ــای  ــز ترانه ه ــح نی ــت. مقال ــه رسوده اس ــطین تران ــود فلس ــن خ ــرای وط ــه ب ــل همیش ــود مث ــای خ در رسوده  ه
ــه دیگــران منعکــس کنــد.  ــا دغدغه  هــای خــود را ب ــد ت ــاره  ی اوضــاع غم  انگیــز جامعــه خــود می خوان خــود درب
ــان یافــن آن  ــرای گذشــته خــوش و حــرست پای ــوان گفــت شــاعران ایــن رسودهــا و ترانه هــا را ب بنابرایــن، می ت
می خواندنــد، یــا در آن، وضعیــت نابســامان جامعــه دوران خودشــان را نکوهــش می کننــد. بــه ایــن معنــی کــه 
ــده  ــان ش ــاوت بی ــکل  های متف ــه ش ــاع ب ــن اوض ــد از ای ــی دارد، هرچن ــی و اجتاع ــن سیاس ــعار مضامی ــن اش ای

اســت.

4-4. زیبایی شناسی عناوین اشعار

زیبایــی و زیبایی  شناســی در یونــان باســتان مطــرح بــوده و یکــی از مالک  هــای اصلــی ادبــی بــودن یــک اثــر 
ــا مفاهیــم منظــم و هاهنــگ، و کار هــری، آفرینــش  محســوب می شــود؛ »از نظــر افالطــون مــرادف اســت ب

نظــم و قاعــده  ای خــاص اســت«.)صهبا، پاییــز 1383ش، ص91(

عناویــن اشــعار ماننــد بقیــه  ی عنــارص مــن ادبــی، بــا گــذر زمــان تحــوالت پیــدا کرده انــد، از جملــه تحــوالت 
ــرده،  ــاد ک ــی ایج ــول بزرگ ــارص تح ــن مع ــه در عناوی ــت ک ــو اس ــای ن ــردن واژه ه ــه کارب ــی و ب ــاختاری، بالغ س
همچنیــن بالغــت در ســاختار عناویــن اشــعار نقــش مهمــی ایفــا کــرده کــه بــه آن زیبــای خــاص بخشــیده اســت. 
»از مهم تریــن عوامــل بالغــت، همیــن ترتیــب مناســب کالم اســت بــا حــال و مقــام گوینــده و مخاطــب؛ یعنــی 
ــش  ــاورد کالم ــم بی ــار ه ــر کن ــینی به ــینی و جانش ــور همنش ــا را در مح ــه جمله  ه ــر چ ــنده ه ــاعر و نویس ش

ــتان. 1390ش، ص4( ــز وزمس ــدم، پایی ــت دار وآزادی مق ــد.« )پش ــر باش ــد مؤثرت می توان

شــعر بــه عنــوان یــک هــر، کالمــی اســت کــه زیبایــی خــاص خــود دارد. عنــوان نیــز ماننــد شــعر از زیبایــی 
برخــوردار اســت. »ارزیابــی یــک شــعر مخصوصــاً از جنبــه  ی زیبایــی ماننــد ســنجش یــک چیــز قابــل اندازه  گیــری 
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نیســت کــه بتــوان بــا ابــزار خاصــی آن را ارزیابــی کــرد. بســیاری از نظریه  هایــی کــه دربــاره  ی زیبایــی شناســی 
شــعر مطــرح شــده بــر اســاس ذوق و ســلیقه اســت، ذوق هــم از یــک طــرف قواعــد مشــخصی نــدارد و از ســوی 

دیگــر، در افــراد مختلــف فــرق می کنــد.« )صهبــا، پاییــز 1384ش، ص 92(

زیبایــی شناســی عناویــن اشــعار را می تــوان در جنبه  هــای مختلــف مالحظــه کــرد و هــر عنــوان شــعری در 
بنیــاد خــود، زیبایــی خــاص خــود دارد. بنابرایــن، برخــی عناویــن اشــعار شــاعران مــورد بررســی از دیــدگاه زیبایــی 

شناســی را بررســی می  کنیــم.

4-4-1. نیام یوشیج

ــه آن  ــوان ب ــا وجــود مجــاز در عن ــدارد، ام ــی ن ــاد تفاوت ــن کالســیک زی ــا عناوی ــوان ب ــن عن "آواز قفــس"، ای
ــت. ــس اس ــده در قف ــه آواز پرن ــت، بلک ــس نیس ــور آواز قف ــه منظ ــت ک ــیده اس ــی بخش زیبای

"اندوهنــاک شــب" ســاختار عنــوان جــزء ســاختارهای عناویــن ســاده بــه شــار مــی رود، امــا بالغــت آن زیبایی 
ــر کشــیده اســت کــه زیبایــی آن از  ــه تصوی ــاک و غمگیــن ب ــار تخیلــی دارد کــه شــب ماننــد کســی اندوهن و ب

طریــق بــا هــم قــرار گرفــن ایــن دو واژه اســت.

"کینــه  ی شــب" نیــز از جملــه عناویــن شــاعران نیــا اســت و ترکیــب ایــن دو واژه تصویــری از شــب بــه ذهــن 
خواننــده القــا می کنــد کــه شــب ماننــد آدم  هــا کینــه  ی در دل دارد. امــا کینــه، در اینجــا منــاد اســت، و شــاعر در 
اغلــب اشــعار وی "شــب" منــادی از اوضــاع نابســامان جامعــه بــه کار می  بــرد. امــا بــا آمــدن واژه " کینــه  "، تصویــر 

ایــن اوضــاع تیره  تــر شــده اســت.

4-4-2. شاملو

"مرثیه  هــای خــاک" بــه کار بــردن واژه مرثیــه بــرای خاک)بــی جــان( جــزء کاربردهــای جدیــد در عناویــن بــه 
شــار مــی  رود، و ایــن عنــوان تصــوری بــه ذهــن خواننــده منعکــس می کنــد کــه ایــن مرثیــه بــرای خــاک اســت، 

درحالــی کــه منظــور از آن خــود خــاک نیســت، بلکــه خــاک، کنایــه از رسزمیــن شــاعر اســت.

"شــب گیــر" از جملــه عناویــن متایــز شــاملو بــه شــار مــی  رود کــه بــار تخیلــی دارد، زیــرا ایــن عنــوان، بــر 
ــا ایــن  ــا پســوند "گیــر" باعــث شــد ت تاویــالت متعــددی حمــل می گــردد، و از لحــاظ کاربــرد پیونــد ایــن واژه ب
عنــوان، تصویــری متفــاوت از شــب بــه خواننــده منتقــل می کنــد. هــر چــه معنــای ایــن واژه نــام مرغــی اســت، 

امــا آن بــه تاریکــی و تیرگــی داللــت دارد کــه خــود، کنایــه از اوضــاع نابســامان جامعــه اســت.

در "رسود مــردی کــه خــودش را کشــته اســت"، ترکیــب ایــن واژه هــا در ســاختار ایــن عنــوان، بــه آن متایــز 
ــم، مالحظــه  ــت کنی ــر در آن دق ــه اگ ــرا ک ــی  رود، زی ــه شــار م ــده ب ــن جلب  کنن بخشــیده اســت و جــزء عناوی
می  کنیــم کــه در آن هنجارگریــزی وجــود دارد، چــون ترانــه بــه شــادی داللــت می کنــد، امــا وقتــی کــه کســی بــه 
فکــر خــود کشــی اســت، بــه ایــن معنــی اســت کــه از ایــن دنیــا زده شــد، و رسود و ترانــه بــرای وی ارزش نــدارد.

4-4-3. شفیعی کدکنی

"ترانــه  ی کبــود" آمــدن ایــن دو واژه در عنــوان تصویــری جدیــد در ســاختار آن ایجــاد کــرده و ترانــه تصــور 
مثبــت بــه خواننــده منعکــس می کنــد، در حالی  کــه واژه  ی کبــود داللــت منفــی دارد کــه تضــاد میــان واژه هــای 

عنــوان تصویــر متایــز، احــداث کــرد.

ــرای از  ــدوه ب ــه غــم و ان ــده اســت. چــون مرثی ــن جلب  کنن ــه عناوی ــوان از جمل ــن عن ــه  ی درخــت" ای "مرثی
دســت رفتــه بــه ذهــن خواننــده القــا می کنــد، امــا گفــن مرثیــه بــرای درخــت کاربــردی بــر خــالف معمــول آمــده 
اســت کــه ایــن کاربــرد جــزء کاربردهــای عناویــن نــو بــه شــار مــی رود، و ایــن نــو آوری در عناویــن اشــعار شــاعر 

چشــمگیر اســت.
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ــوان را ایجــاد  ــارص عن ــن واژه هــا، یــک هاهنگــی در عن در "شــب در کــدام ســوی ســیه  تر؟" همنشــینی ای
کــرده اســت، و پیونــدی میــان آن را تشــکیل داده کــه تصویــر عنــوان بــه شــکل دیگــری آمــده اســت. شــب، هــان 
شــبی اســت کــه در همــه  ی دنیــا تاریکــی مــی  آورد و شــب در جاهــای مختلــف بــا هــم تفــاوت نــدارد. امــا شــاعر 
بــرای بیــان حالتــی، پرســش در مــن مــی  آورد، تــا رسگشــتگی و پریشــانی در محتــوای مــن وجــود دارد، بــه عنــوان 

منتقــل کنــد، و زیبایــی در ســاختار عنــوان بــه وجــود بیــآورد.

4-4-4. سیاب

ــه بــرای کســی یاچیــزی از دســت  ــة اآللهــة" )مرثیــه  ی خــدا( در شــعر- همچنانکــه اشــاره شــد- مرثی "مرثی
رفتــه می  گوینــد، امــا بــرای خــدا نوعــی هنجارگریزانــه در ایــن عنــوان ایجــاد کــرده اســت، هرچنــد منظــور شــاعر، 
خدایــی دیگــر اســت. از ایــن رو، کاربــرد ایــن واژه هــا باهــم کاربــرد تــازه اســت، و بــر مهــارت شــاعر در بــه کار 

ــردن واژه هــا در عنوان گــذاری داللــت دارد. ب

ــی  ــه دارد، و وقت ــردم رابط ــگ م ــا فرهن ــه ب ــت ک ــی اس ــه عناوین ــاران(، از جمل ــر" )رسود ب ــودة املط "أنش
ــدن  ــاران و خوان ــارش ب ــگام پ ــه هن ــاد خوشــحالی مــردم ب ــه ی ــد، ب ــوان را مالحظــه می کن ــن عن ــده ای کــه خوانن
رسودهــای آن می  افتــد. بــاران، منــاد حاصلخیــزی و زندگــی خــوش اســت و شــاعر در اینجــا بــا انتخــاب ایــن دو 

ــت دارد. ــار مثب ــوان ایجــاد کــرده اســت کــه هــر دو واژه ب ــت عن واژه، نوعــی هاهنگــی در ســاختار و دالل

"رســالة مــن مقــربة" )نامــه از گورســتان( در ســاختار ایــن عنــوان نیــز هنجارگریــزی وجــود دارد، بــا اســتفاده 
شــاعر از شــیوه  ی غرابــت اســتعال اســت، و آن در بــه کارگیــری واژگانــی هســتند کــه در کنــار هــم قــرار گرفــن 
ــق کســی فرســتاده  ــه از طری ــه نام ــده اســت. چــرا ک ــع خوانن ــه دور از توق ــد ک ــری منعکــس می کن ــک تصوی ی

ــو می  ســازد. ــر ن ــوع تصوی می شــود، امــا فرســتادن آن از گورســتان یــک ن

4-4-5. مقالح

"رثــاء بقعــة ضــوء" )رثــای کانــون نــور( در شــعر معــارص ایــن نــوع عناویــن در زمــره  ی عناویــن هنجارگریزانــه 
می تــوان دســته بندی کــرد؛ زیــرا؛ رثــا بــرای کانــون نــور رسوده منی شــود، امــا شــاعر در ایــن هنجــار معمــول در 
اشــعار و عناویــن آنهــا، تغییــر ایجــاد کــرده، و بــا ایــن ســاختار عنــوان، نــوآوری در عنوان گــذاری پدیــد آورده و 

بــرای کانــون نــور مرثیــه رسوده اســت.

"أغنيــات صغــرة للحــزن" )ترانه هــای کوتــاه بــرای انــدوه( واژه  ی ترانــه بــه خواننــده مفهــوم شــادی منعکــس 
می کنــد، امــا بــا آمــدن واژه  ی "حــزن" )غــم(، تضــاد در عنــوان ایجــاد شــده کــه ترانــه بــرای غم  هــا یــک تصویــر 
بــر خــالف توقــع خواننــده از آن اســت. از ایــن رو، شــاعر بــا کاربــرد ایــن واژه هــا بــا هــم در عنــوان شــعر خــود، 
زبانــش را برجســته می کنــد و ایــن شــیوه عنوان گــذاری از ویژگی  هــای اشــعار نــو بــه شــار مــی  رود و در برخــی 

عناویــن اشــعار مقالــح نیــز می تــوان آن را مالحظــه کــرد.

ــری  ــت و تصوی ــال اس ــار از خی ــتاره(، رسش ــی س ــب ب ــادی در ش ــوم" )فری ــال نج ــل ب ــی لی ــوان "رصاخ ف عن
ترســناک بــه ذهــن خواننــده منعکــس می کنــد؛ واژه  ی شــب، بیشــر منــادی از وضعیــت نابســامان جامعــه اســت، 
ــودی  ــدی از بهب ــه در ناامی ــه ریش ــتناک دارد ک ــی و وحش ــی منف ــار تخیل ــد، ب ــاد می آی ــا فری ــه ب ــی ک ــا وقت ام

ــت نابســامان جامعــه  ی شــاعر اســت. وضعی

4-4-6. درویش

"لیلــک مــن لیلــک" )شــب تــو از شــب تــو( جــز عناویــن مبهــم و جالــب توجــه اســت و بــه ســؤاالتی را در 
ذهــن خواننــده پدیــد مــی  آورد کــه تنهــا بــا بررســی عمیــق مــن می تــوان بــه مفهــوم آن دســت یافــت؛ "لیــل" 
در اینجــا بــه وضعیــت بحرانــی جامعــه و فــرد فلســطینی اشــاره دارد کــه هرجایــی کــه باشــد مشــکالت بــا وی 
همــراه اســت. وی بــه علــت مشــکالت موجــود، ماننــد شــب تاریــک اســت، بنابرایــن، بــه کار بــردن ایــن واژه هــا 
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در عنــوان، خیــال و نــوآوری را در پــی دارد.

ــه  ــوی تران ــا معن ــادی ی ــزی م ــرای چی ــوالً ب ــالی( معم ــاد ش ــرای ب ــه ب ــالية" )تران ــح الش ــة إىل الري "أغني
ــا  ــره. ام ــن شــاعر، معشــوق وی، آزادی و غی ــد میه ــا ارزش دارد، مانن ــر ی ــی شــاعر تأثی ــه در زندگ ــد ک می  خوانن
بــرای بــاد شــالی نــوع ترکیــب ابداعــی و نوآورانــه اســت کــه ایــن نــوع ترکیب  هــای نــو در شــعر درویــش زیــاد 

مالحظــه می شــوند.

"لیــل یفیــض مــن الجســد" )شــبی کــه از جســد لربیــز می گــردد( ســاختار ایــن عنــوان نیــز از جملــه نــوآوری 
درویــش در عنوان گــذاری اســت کــه شــاعر بــا ایــن شــگرد، و بــا بــه گیــری ایــن واژه هــا در عنــوان، ترکیبــی نــو 
ســاخته و ضمــن آشــنایی زدایــی، مفهــوم خــود را بــه خواننــده منعکــس کــرده اســت و در آن جســم بــه منبعــی 

تبدیــل می شــود کــه زمــان، یعنــی شــب و تاریکــی بــا ظلمــت خــود از آن لربیــز می گــردد.
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 فصل پنجم:
داللت عناوین شعری
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5-1. مقدمه

ــه  ــی و ب ــاز نهضــت ادب ــه در آغ ــو، شــگردی اســت ک ــه خصــوص در شــعر ن ــات و ب ــذاری در ادبی عنوان گ
ــدا در شــعر معــارص مطــرح  ــوان ابت ــدار شــده اســت. عن ــالدی پدی ــل قــرن گذشــته  ی می طــور مشــخص در اوائ
شــد؛ آن  چنــان کــه در ایــن دوره حتــی یــک قصیــده بــدون عنــوان دیــده منی شــود. ازایــن  رو، واضــح اســت کــه 
عنــوان در مــن شــعری بــه طــور عــام و در شــعر نــو بــه طــور خــاص اهمیــت بســیاری دارد؛ زیــرا می توانیــم از 
طریــق ســاختار آن بــا داللــت هــر عنــوان آشــنا شــویم. ایــن بــدان معنــی نیســت کــه از مــن شــعری و ســاختار آن 
چشم  پوشــی کنیــم، بلکــه قصــد داریــم بــه نکتــه ای اساســی در داللــت عنــوان اشــاره کنیــم؛ و آن ایــن کــه چنانکــه 

بیشــر از یــک راهنــا بــرای درک مــن فــرض کنیــم، داللــت عنــوان اولیــن راهنــای مــا در درک مــن اســت.

بنابرایــن، عنــوان بــه منزلــه ی راهنایــی جهــت ورود بــه دنیــای مــن و خواننــده اســت. اهمیــت عنــوان تــا 
ــوان شــعری معــارص را تصــور کــرد کــه فاقــد عنــوان باشــد؛ و ایــن نشــان می دهــد کــه  جایــی اســت کــه منی ت
عنــوان وجهــی شــاعرانه دارد کــه بایــد آن را کنــکاش کــرده. بــه عبارتــی، همچنــان کــه مــن، جنبــه  ی شــاعرانه دارد، 
عنــوان هــم وجهــی شــاعرانه دارد و منی تــوان مــن را بــدون عنــوان بررســی کــرد؛ چــرا کــه ایــن بررســی ممکــن 
اســت در حــوزه بحــران مــن بــه شــار آیــد، و رهــا کــردن کلیــد ایــن بحــران، بــه معنــی غفلــت از عنــوان مــن 

شــعری اســت. )الخلیــل، 2003م، ص155(

عنــوان، نظامــی نشــانه  ای و متشــکل از ابعــاد منایــه  ای، منــادی و شــایلی اســت و ماننــد مــن، افــق وســیعی 
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــوان فرات ــره ی عن ــه گس ــدارد. چراک ــای آن را ن ــه فض ــود ب ــی صع ــده توانای ــه خوانن دارد ک
خواننــده بتوانــد بــه کنــه آن دســت یابــد؛ بــه ســبب اینکــه یــک عنــوان فــرشده، زبانــی واال دارد کــه ممکــن اســت 
همســان بــا عالی  تریــن نقطــه  ی دریافــت خواننــده از عنــوان باشــد تــا بتوانــد نظــر ناقــد و پژوهشــگر را بــرای 

تحلیــل و بررســی آن جلــب کنــد.« )دریــدی، 2010م، ص54(

ــی دارد.  ــی مدلول نشــانه ها، در رویکــرد نشانه شناســی، بررســی می شــود و از نظــر نشانه شناســان، هــر دال
ــد. ــوان، داللت هــای گوناگــون آن را تفکیــک و آشــکار می کن ــن نشانه شناســی عن بنابرای

عنــوان، در پژوهش هــای نشانه شناســی، بــا متامــی ابعــاد خــود مــورد اهتــام، بحــث و بررســی نشانه شناســان 
واقــع شــده اســت؛ زیــرا عنــوان از جملــه اولیــن نقطه  هــای اتصــال میــان فرســتنده و گیرنــده اســت و از منظــر 
نشانه شناســی، »نشــانه محــال اســت کــه از لفــظ بــدون معنــی و یــا معنــی بــدون لفــظ تشــکیل شــده باشــد. دو 
پیکانــی کــه سوســور در منــودار بــه کار گرفتــه اســت نشــان دهنــده تعامــل دوســویه  ی بیــن ایــن دو وجــه نشــانه 
اســت. وجــود خــط افقــی و تقابلــی کــه منــودار وجــود دارد نشــانگر آن اســت کــه دال ومدلــول را می تــوان بــرای 

مقاصــد تحلیلــی از هــم متایــز کــرد.« )ســجودی، 1383ش، ص 23(

نشانه

مدلول
دال

ــوای آن  ــه محت ــی شــناخته می شــود و ب ــر ادب ــق آن اث ــه از طری ــام آن اســت ک ــا اشــعار، ن ــاب ی ــوان کت عن
اشــاره می شــود. از آنجایــی کــه عنــوان، اولیــن اشــاره بــرای جلــب نظــر خواننــده اســت، شــاعران و نویســندگان 
اهمیــت بســیاری بــرای آن قائــل هســتند. بنابرایــن، در ایــن پژوهــش بــه بررســی نشانه شناســی بیســت و چهــار 

ــه می شــود. ــح پرداخت ــا، شــاملو، شــفیعی کدکنی و ســیاب، درویــش و مقال ــوان مشــابه در شــعر نی عن
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5-2. داللت عناوین شعری

5-2-1. داللت "شب" در عناوین اشعار

در این مبحث به داللت واژه  ی "شب" در عناوین اشعار شش شاعر را می پردازیم.

5-2-1-1. "هست شب": نیام یوشیج

شــعر "هســت شــب"، از اشــعار نــو نیــا یوشــیج می باشــد. بــا بررســی عناویــن اشــعار ایــن شــاعر آشــکار 
شــد کــه واژه  ی "شــب" از پــر بســامدترین واژگان بــه کار رفتــه در عناویــن اشــعار وی بــوده و در هفــده عنــوان 

شــعر تکــرار شــده اســت.

شعر"هســت شــب" از ســه بنــد تشــکیل شــده کــه عبــارت "هســت شــب" در هــر ســه بنــد آن تکــرار شــده 
اســت. »عنــر تکــرار در آن مناینــده دوره خفقــان حــول و حــوش ســال 1324ش و انقــالب مرشوطــه و روی کار 
ــر و ببندهــا  ــر بگی ــرداد و دیگ ــای دفعــی بیســت و هشــتم م ــت کودت ــارزات او و در نهای ــدن مصــدق و مب آم

ــدی، 1383ش، ص 143(. اســت« )نیکوبخــت و بیرانون

5-2-1-1-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

در بررسی داللت عنوان و من، می توان عنوان را در چند زمینه بررسی کرد:

الف(زمینه  ی واژه نامه  ای

از طریــق بررســی زمینــه  ی واژه  نامــه  ای، خواننــده می توانــد بــا معنــای اصلــی واژه هــای عنــوان در فرهنــگ 
ــا رد  ــد ی ــی را تأیی ــد کــه گاهــی مــن، داللــت آن معان ــا مــن مشــخص می کن لغــت آشــنا شــود و رابطــه ی آن ب

می کنــد، مخصوصــاً وقتــی کــه عنــوان منادیــن، و بــه صــورت غیــر مســتقیم بــا مــن رابطــه داشــته باشــد.

عنــوان "هســت شــب" از دو واژه  تشــکیل شــده اســت. هســت بــه معنــای: »وجــود هســتی... بــه هســت 
آمــدن: بــه وجــود آمــدن بــه هســت آمــده: موجــود، آفریــده، خلــق شــده، بــه هســتی آمــده...« )دهخــدا، ج15، 
ــرار داشــن  ــح صــادق...، ق ــوع صب ــا طل ــاب ت ــه از غــروب آفت ــای: »مــدت فاصل ــه معن ــل هســت(؛ و شــب ب ذی
قســمتی از کــره زمیــن اســت در تاریکــی ســایه زمیــن وقتــی کــه آفتــاب زیــر افــق پنهــان باشــد. مقابــل روز...« 
ــوان  ــه عن ــگام ب ــه شــب هن ــن رو، واژه هــای "هســت شــب" ب ــل شــب( اســت. از ای )هــان، ج9، 1377ش، ذی

ــد. ــاره می کن ــی اش ــده ی کیهان پدی

ب( زمینه  ی ساختاری)دستوری(

عنــوان ایــن شــعر از دو کلمه ی"هســت" و "شب"تشــکیل شــده اســت. آغــاز عنوان"هســت شــب"، بــا فعــل 
ــه حرکــت و جنبــش در  ــه، ب ــدای جمل ــن فعــل در ابت ــن آمــدن ای ــد دارد. همچنی "هســت" برآمــدن شــب، تأکی
وقایعــی داللــت دارد کــه مــن آن را توصیــف می کنــد. البتــه از لحــاظ ســاختاری، عنــوان ایــن شــعر بــا عناویــن 

اشــعار کالســیک تفاوتــی نــدارد.

ج( زمینه  ی داللی

ــن واژه، تاریکــی و ســیاهی   ــده حــول محــور واژه  ی شــب می چرخــد و یکــی از داللت هــای ای ــوان قصی عن
اســت کــه بــر هســتی فــرود می آیــد؛ آن زمــان کــه شــعاع آفتــاب از دنیــا غــروب می کنــد، شــب بیشــر تاریــک 

ــود. ــر می ش ــا ضعیف ت ــاب در آنه ــه مهت ــاه ک ــر م ــب  های آخ ــاً در ش ــود، مخصوص می ش

5-2-1-1-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

عنــوان، آیینــه ای بــرای مــن اســت. بــه ایــن مفهــوم کــه جــزء نشــانه هایی اســت کــه کل مــن در آن منعکــس 
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ــط  ــا هــم مرتب ــت ب ــاختار و دالل ــن نشــانه ها از لحــاظ س ــه ای ــی ک ــد. از آنجای ــاره می کن ــه آن اش می شــود و ب
هســتند، بنابرایــن، وقتــی کــه عنــوان بــه طــور مســتقیم بــا مــن رابطــه دارد، می توانــد هاننــد یــک چارچــوب 

بــرای مــن باشــد.

ــی  ــه از دم کردگ ــبی ک ــد، ش ــرده رشوع می کن ــه و دم ک ــب گرفت ــک ش ــف ی ــا توصی ــعر را ب ــن ش ــاعر، ای ش
آن رنــگ خــاک هــم پریــده اســت؛ بــا هوایــی کــه از فــرط گرمــا و گرفتگــی، مانــع آن می شــود کــه گمشــده ای 

راهــش را بیایــد.

امــا ایــن شــب، شــبی نیســت کــه حاصــل گــردش افــالک و غــروب خورشــید باشــد، بلکــه شــبی ناشــی از 
ــد. ــی می کن ــاعر در آن زندگ ــه ش ــت ک ــی اس ــاع و دوران تاریک ــامان اجت ــت نابس وضعی

در منظومــه ی توصیفــی ایــن مــن، شــبکه ای از واژه هــا را می یابیــم کــه دور هســته ای می گردنــد کــه حاکــی 
از خســتگی و ناامیــدی اســت کــه متــام وجــود شــاعر را فــرا گرفتــه اســت.

ایــن شــبکه از واژه هــا تصــوری از مــن را بــه خواننــده القــاء می کنــد مبنــی بــر ایــن کــه وضعیــت نابســامان 
جامعــه، منجــر شــده اســت تــا شــاعر، دلگیــر و ناامیــد شــود و محیــط اطرافــش را تیــره و تــار ببینــد؛ بنابرایــن، 
ــن  ــی بدی ــع معناشناس ــق مرب ــوان آن را از طری ــه می ت ــت ک ــب اس ــن غال ــدی در رسارس م ــأس و ناامی ــی ی نوع

ترتیــب نشــان داد:

نه امید نه یأس

یأس امید

ایــن مربــع، بیانگــر ایــن تصــور اســت کــه رشایــط جامعــه ســبب شــده کــه احســاس شــاعر بــه ســوی ناامیــدی 
و دلگیــری متایــل شــود. تکــرار واژه  ی شــب در شــعر نشــان می دهــد کــه تاریکــی بــر فضــای مــن ســایه افکنــده 
و حاکــی از یــأس و ناامیــدی شــاعر در بهبــود اوضــاع جامعــه  ی خــود اســت، آن اوضاعــی کــه باعــث شــده وی 

بــه آینــده  ی بهــر امیــدی نداشــته باشــد.

هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا،

)نیا یوشیج، 1389ش، ص776( هم از این روست منی  بیند اگر گمشده  ای راهش را.  

همچنیــن نشــانه هایی کــه در ایــن مــن بــه کار رفتــه از ســاختاری نظام  منــد برخوردارنــد کــه در آن متامــی 
انگاره هــا و تصاویــر موجــود در مــن بــه طــرف وحــدت شــعری حرکــت می کنــد.

»شــبکه ی ســاختاری در نــگاه ریفاتــر جملــه و واژگانــی اســت کــه بتوانــد هیپوگرام هــاو مــن را تولیــد کنــد 
و ســبب وحــدت ســاختار شــود« )نبــی لــو، 1390 ش، ص93(. در ایــن مــن می تــوان بــه شــبکه ی ســاختاری زیــر 

دســت یافــت:
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ــن  ــی دارد و ای ــه ی عمیق ــب" رابط ــت ش ــوان "هس ــاختار عن ــا س ــن ب ــود در م ــای موج ــرو، داللت ه از ای
داللت هــای در کنــار هــم، تصــور کاملــی از عنــوان را نشــان می  دهنــد، همچنیــن ســه بــار تکــرار عنــوان "هســت 
ــد  ــا هانن ــن تکراره ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــر می کن ــه را عمیق ت ــن رابط ــد اول و دوم، ای ــاز بن ــاً در آغ ــب" مخصوص ش

نوعــی عنــوان فرعــی بــرای هــر بنــد هســتند.

بنابرایــن، »تکــرار عنــر "هســت شــب" و تأکیــد و تأســف پایانــی شــعر بــا گفــن عبــارت"آری، شــب"، نشــان 
دهنــده  ی تــداوم مرکزیــت و تســلط هالــه ی معنایــی واژه "شــب"بر فضــای شــعر اســت. شــاعر در بطــن آزمــون 
ــا،  ــی آنه ــان کــردن و پوشــش زبان ــرای پنه ــه ب ــی ای داشــته اســت ک ــی و روان زندگــی خــود، دســتاوردهای ذهن
ــاختاری  ــطه ی س ــه واس ــی او ب ــه های ذهن ــورات و اندیش ــع تص ــت. در واق ــرده اس ــتفاده ک ــرار اس ــر تک از عن
ــور  ــی از آن متص ــچ گریزگاه ــه هی ــود ک ــر می ش ــته منج ــز و بس ــخت حزن  انگی ــی س ــه فضای ــه ارائ ــد، ب نظام من
ــا تکــرار "هســت شــب" در آغــاز، میــان و پایــان، مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه  نیســت. از ایــرو، ایــن فضاســازی ب

ــدی، 1383ش، 143(؛ اســت« )نیکوبخــت و بیرانون

ــان شــاعر  ــک زم ــان و دوران تاری ــر عمــق خفق ــن، ب ــن م ــوان در ای ــرار عن ــوان گفــت: تک ــن رو، می ت از ای
ــش رابطــه ی مســتقیمی دارد. ــا عنوان ــن شــعر ب ــن ای ــه م ــن نشــان می دهــد ک ــت داشــته و همچنی دالل

ــن شــعري دارای عنوان، خــواه در  ــک م ــی خــود را در ی ــت معنای ــوان، مرشوعی ــب ســاختار عن ــن ترتی بدی
ــازد.  ــق می س ــا داده    های من محق ــط ب ــم مرتب ــوزه  ی مفاهی ــا در ح ــعر، ی ــور در ش ــی و با حض ــوزه  ی معنای ح

)خلــف، 2001 م، ص78(

ایــن عنــوان منــادی از اوضــاع نابســامان جامعــه اســت کــه ظاهــر آن تصــوری از مــن را نشــان می دهــد، امــا 
ــده منعکــس  ــه خوانن ــی دیگــر ب ــوان داللت ــه عن ــد ک ــده وارد اعــاق مــن می شــود، در می  یاب ــه خوانن ــی ک وقت
می کنــد. بنابرایــن، اگــر بخواهیــم بــرای ایــن مــن عنوان گــذاری کنیــم، ایــن عنــوان تغییــر یافتــه و بدیــن مطــرح 

می گــردد، "اوضــاع نابســامان جامعــه" کــه می توانــد بــه طــور مســتقیم بــه مضمــون مــن داللــت کنــد.

5-2-1-2. "شب گري": شاملو

ــت.  ــراين اس ــهور اي ــاعر مش ــاملو، ش ــد ش ــه" از احم ــاغ آين ــعری "ب ــه  ی ش ــعار مجموع ــي از اش ــب گر يک ش
ــه نظــر مي رســد کــه واژه  ی شــب، بيــش از  ــن اشــعار وی تکــرار شــده و ب ــا حــدي در عناوي واژگان طبيعــت، ت

ــه باشــد. ــه کار رفت ــن اشــعار وي ب ديگــر واژگان طبيعــت در عناوي

ــت  ــه در خدم ــاملو را ک ــعر ش ــای ش ــی تصویره ــدرت القای ــت، ق ــی طبیع ــای جاودان ــعت و زیبایی  ه »وس
ــدن  ــه مکــرر خوان ــده را ب ــه تنهــا شــدت می دهــد، بلکــه لطــف و زیبایــی آن خوانن عواطــف انســانی اســت، ن
دعــوت می کنــد. بــی گــان گذشــته از عواطــف عمومــی و انســانی مطــرح در شــعر شــاملو، راز جاذبــه  ی آمیختــه 
از لطــف زیبایــی و شــکوه حاســی آن را یکــی هــم بایــد مرهــون همیــن غلبــه  ی عنــر طبیعــت، بــه خصــوص 

عنــارص بــزرگ و پــر شــکوه طبیعــت در شــعر وی دانســت.« )پورنامداریــان، 1374ش، ص225(
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ــکان درک  ــه ام ــاريس اســت ک ــات ف ــم در ادبي ــرد و مبه ــه ف ــن منحــر ب ــوع، "شــب  گیر" از عناوي در مجم
آســان مفهــوم آن بــراي خواننــده، تنهــا از طریــق خوانــش دقيــق مــن امــکان پذیــر اســت کــه در خــالل آن، از 

ــرده برداشــته می شــود. ــوان گــذاري شــده، پ منادهــا و رمزهــاي مــن عن

5-2-1-2-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

در بررسی مفهوم اين عنوان، بايد آن را سه زمینه، مورد ارزيايب قرار دهيم:

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

عنــوان "شــب گــر"، از واژه ي "شــب" و بــن مضــارع "گــر" تشــکيل شــده اســت و مفهــوم آن در واژه نامــه، 
عبــارت اســت از »صبــح، ابتــداي صبــح و غــره« )لغــت نامــه دهخــدا، ج9، 1377، ش، مــاده شــبگر( و واژه شــب 
گــر،»از مصــدر مرخــم "شــب گــر شــده"می آید و از نظــر لغــوي مشــعر اســت بــر کســی يــا چیــزی کــه شــب را 

در اختیــار خــود می گیــرد« )حــری، 1388، ش، ص 26(.

ب( زمینه ی ساختاری)دستوری(

عنوان"شــب گــر" بــر گرفتــه از يــک واژه اســت کــه از لحــاظ دســتوری یــک اســم می باشــد. از داللت هــای 
اســم ســکون و پایــداری اســت و بنابرایــن، ایــن عنــوان شــاید بــه وضعیــت یــا حالــت ثابتــی اشــاره می کنــد کــه 

در جامعــه شــاعر وجــود داشــته اســت.

ج( زمینه ی داللی

ــد  ــوان را متحــول کن ــه صــورت نســبی، داللــت عن ــد ب ــد هــر چن ــه، معمــوالً خواننــده می توان در ايــن زمين
امــا در ارتبــاط بــا ايــن عنــوان مســئله متفــاوت اســت و هانطــور کــه پيش تــر اشــاره شــد، عنــوان "شــب  گر"از 
جملــه عناويــن مبهمــی اســت کــه تنهــا بــه واســطه ی خوانــدن مــن می تــوان مفهــوم و داللــت آن را شــناخت؛ بــا 
ايــن حــال، واژه ي شــب بــر تاريکــي داللــت دارد امــا بــا اضافــه شــدن بــن مضــارع "گــر"، معنــي آن تغيــر مي کنــد 

کــه مي تــوان از راه بــرريس مــن، آن داللــت را دريافــت.

5-2-1-2-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

ــاً عنــوان بنابــر تصويــري کــه از مــن ارائــه مي دهــد، خوانــش مــن را برخــالف معنــي ظاهــري تعيــن  يقين
می کنــد؛ چــرا کــه کليــدي اســت کــه بــه واســطه ي آن مي تــوان معــاي پنهــان در اعــاق مــن را درک کــرد. از 
طرفــی، یــک عنــوان بــه منزلــه ي معایــی اســت کــه مــن، تفســر و تحليــل آن می باشــد؛ چنانکــه عنــوان ايــن 

مــن شــعري نیــز اينگونــه اســت.

ايــن شــعر شــاملو، شــامل ده قســمت اســت، و هــر قســمت ارتبــاط تنگاتنگــي بــا قســمت پيشــن دارد کــه 
از لحــاظ پيونــد حــوادث و تکميــل مفهــوم یکدیگــر را کامــل مي ســازند.

عنوان "شب گر" با قسمت اول این شعر، بيشر ارتباط دارد، جايي که شاعر مي گويد:

مرغي از اقصاي ظلمت پر گرفت

شب، چرايي گفت و خواب از رس گرفت

مرغ، وايي کرد، پر بگشود و بست،

)شاملو، 1391ش،ص323( راه شب نشناخت، در ظلمت نشست 

ــح صــدای  ــت صب ــه در وق ــی اســت ک ــام مرغ ــگ لغــت » ن ــاين "شــب  گر" در فرهن ــه مع ــه از جمل چــرا ک
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حزیــن کنــد. هــر حیوانــی کــه در شــب بخوانــد و تغنــی کنــد.« )لغت  نامــه دهخــدا، ج9، 1377، ش، ذیــل شــبگر(

ــر  ــاعر خاط ــه ش ــي ک ــژه هنگام ــه وي ــد، ب ــدول مي کن ــي کي ع ــد اص ــا از رون ــوم بيت  ه ــي مفه ويل گاه
ــأس  ــش ی ــرای منای ــاملو ب ــع »ش ــه در واق ــت ک ــت اس ــرشو در ظلم ــده ی پي ــود او آن پرن ــه خ ــد ک ــان مي کن نش
ــت.«  ــه اس ــرار گرفت ــون ق ــت باژگ ــه حال ــت ب ــه در ظلم ــت ک ــرده اس ــبیه ک ــی تش ــه مرغ ــود را ب ــی  اش خ درون

)قــدری، پاییــز1388ش، ص121(

)شاملو، 1391ش،ص323( من هان مرغم، به ظلمت باژگون 

پــس از آن بــه رشح رنــج خــود و جامعــه اي کــه در آن زندگــي مي کنــد و همچنیــن اوضــاع آشــفته و 
مشــکالت اجتاعــي مي پــردازد کــه مــردم جامعــه بــا آن دســت بــه گريبــان هســتند. از ایــن رو بــر ایــن بــاور کــه 
اســت، هيــچ راه گريــزي از انــدوه و مشــکالت نيســت و هيــچ احســاس اميــدي وجــود نداشــته، بلکــه احســاس 

انــدوه غلبــه دارد.

بــا نگاهــی بــه مــن و عنــوان آن، مي تــوان زنجــره اي از واژگان و عبارت هــاي انباشــته را مشــاهده کــرد کــه 
ريشــه در يــک حــوزه ي مشــخص دارنــد، در هــم تنيده انــد و بــه شــب و تاريکــي اشــاره دارنــد؛ بــه گونــه اي کــه 
هــر يــک از ايــن واژگان، مجموعــه اي هاهنــگ از کلــات را تشــکيل مي دهــد کــه هم  ریشــه هســتند و بــه يــک 

داللــت مشــخص و واحــد می انجامنــد.

ــاد  ــور متض ــرد دو مح ــه برگ ــويم ک ــرو مي ش ــياري روب ــا واژگان بس ــن، ب ــي م ــه ی توصيف ــرريس منظوم باب
جريــان دارد و هــر کــدام از آنهــا داللــت مشــخيص را منعکــس مي کنــد کــه متشــکل از تصاويــر متعــدد اســت 
ولــی در نهايــت بــه يــک مفهــوم يکســان مي انجامــد؛ بــه طــوري کــه منظومــه ی اول بــر محــور انــدوه و نااميــدي 

اســت و متامــي واژگان آن بــر ایــن مفهــوم داللــت دارنــد؛ شــکل ذيــل، نشــان از ايــن ســاختار دارد.

امــا ســاختار دوم، در رابطــه بــا اميــد و واژگان مرتبــط بــا آن اســت کــه همیــن داللــت را دارنــد و می تــوان 
آن را در شــکل ذيــل منعکــس کــرد.
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ــا مرکــز هــر يــک ازســاختارها  ــاً ب ــا، عميق ــن دو منظومــه  ، مشــاهده مي گــردد کــه واژگان آنه ــرريس اي ــا ب ب
مرتبــط هســتند؛ ويل آنچــه جلــب نظــر مي کنــد ايــن کــه ظلمــت و تاريکــي، بــر بخــش اعظمــی از مــن ســيطره 
دارد، حتــي در چنــد جايــي کــه در وجــود شــاعر بارقــه اي از اميــد رخ مي منايــد نیــز خــايل از تاريکــي و نااميــدي 

نيســت:

- گر اميدم پيش راند يک نفس

خود نه از اميد رستم، ين ز غم

- روح دريايي ام کشاند باز پس

)شاملو، 1391ش، ص324( وين ميان خوش دست و پايي مي زنم 

برايــن اســاس، نــزاع ميــان نااميــدي و اميــد در مــن وجــود دارد، نزاعــي کــه گويــاي ماهيــت مــن بــوده و بــر 
اســاس آن، آمــدن احســاس اميــد در گــرو رفــن حــس انــدوه و نااميــدي اســت؛ از ايــن رو و بــا توجــه بــه ايــن دو 
احســاس متضــاد و عــدم تعلــق احســاس ذات شــاعرانه بــه هيــچ يــک از آن دو، نــه یــأس، یــأس اســت و نــه اميــد، 

اميــد. بنابرايــن، در اينجــا ســاختار، ميــداين وســيعی اســت کــه مي تــوان براســاس منــودار ذيــل آن را نشــان داد.

نه امید نه یأس

یأس امید

براســاس ايــن منــودار مي تــوان هــر دو حالــت را در مــن بــرريس کــرد کــه در آن مفهــوم بنياديــن مــن تنهــا از 
طريــق واحدهــاي واژگاين بــارزي تجــي مي يابــد کــه شــاکله ي مــن را می ســازد و بديــن ترتيــب در آن می تــوان 
از طریــق دو واژه نشــانه هاي معنايــي جديــدي بــه دســت آورد. بــر ايــن اســاس، خوانــش، از طريــق ســاختار واژه 
نامــه اي درصــدد دســتيايب بــه ترکيــب معنايــي اســت کــه در "مــن عنــوان" جــاي دارد. بــه عبــارت ديگــر، ایــن نــوع 
خوانــش، بــه دنبــال ســوال از طبيعــت "حــوزه ي معنايــي ای" اســت کــه عنــوان در پويايــي مــن و ديگــر روابــط 
ــر  ــي، از يــک ديگــر اث ــه موجــب آن عنــارص مــن یعنــی واژگان و حــوزه ي معناي معنايــي تشــکيل مي دهــد و ب

ــد. )حســن، 2006، ص184(. مي پذيرن

ــامان  ــاع نابس ــه اوض ــاعر ب ــره ي ش ــگاه ت ــتن آن، ن ــه در نخس ــردازد ک ــد مي پ ــن دو رون ــه تبي ــن ب ــن م اي
جامعــه و ميــزان بيــزاري از ایــن وضعیــت مــورد توجــه اســت؛ بــه گونــه اي کــه چه  بســا تصــور وي از آن رشايــط 
بدتــر و تره تــر از اوضــاع واقعــی آن باشــد. ایــن تصاويــر در جاهــاي متعــددي از ايــن شــعر ديــده مي شــود کــه 
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شــاعر در خــالل آنهــا می کوشــد ميــزان شــدت ظلــم نظــام حاکــم در حــق ملــت را منعکــس کنــد؛ وي خــود را 
همچــون پرنــده ي تاريکــي بــه تصويــر می کشــيد کــه دچــار حــرت و درد شــده اســت و توانايــي گشــودن مســر 
خــود و انجــام هيــچ کاري را نــدارد. بنابرايــن، تنهــا چیــزی کــه در تــوان اوســت، رسودن شــعرهاي مخالــف بــا 

ایــن رشايــط اســت.

من هان مرغ ام، به ظلمت باژگون

)شاملو، 1391ش، ص322( نغمه اش، واي، آب خوردش جوي خون  

در اينجــا جوشــش خــون، بــر حجــم خشــونت، قتــل و ترورهــاي مــردم داللــت دارد؛ همچنــن در جــاي جــاي 
مــن بــه احســاس عــدم امنيــت و آرامــش و وخامــت اوضــاع اجتاعــي و معيشــتي مــردم اشــاره دارد.

امــا رونــد دوم کــه نشــان از جنبــه ي نــوراين مــن )اميــد( اســت، بــه شــکلی ســاده رشوع مي شــود؛ بــه گونــه اي 
کــه کــم نااميــدي و بدبينــي بــر احســاس اميــد ســيطره پيــدا مي کنــد؛ ايــن در حــايل اســت کــه شــدت نابســامانی 

و آشــفتگي اوضــاع جامعــه شــاعر را حتــي بــه ســوي بارقــه ي اميــد و فردايــي روشــن مني خوانــد.

من هان مرغ  ام، نه افزون  ام، نه کم.

قايقي رسگشته بر درياي غم

گر اميدم پيش راند يک نفس

)هان، ص324( روح دريايي  ام کشاند باز بس  

ــان  ــان اميــد و نااميــدی، پاي ــر اميــد، نــزاع مي  در اينجــا مي تــوان گفــت کــه برخــالف ســيطره ي نااميــدی ب

مشــخيص نــدارد؛ بــه همــن خاطــر، بــه روشــني ميــزان پيونــد ميــان عنــوان "شــب  گر" و مــن آن آشــکار مي گــردد 
کــه بــه صــورت مــرشوح بــه آن پرداختــه شــده و بــا آن بينامتنيــت دارد؛ چنانکــه تکــرار واژه ي "شــب" و ديگــر 
ــت و  ــن ادعاس ــر اي ــاهدي ب ــود ش ــد، خ ــت دارن ــياهي دالل ــي و س ــر تاريک ــه ب ــي آن ک ــوزه ي معناي واژگان ح

همچنیــن بــه رابطــه ی میــان عنــوان و مــن داللــت دارد.

ــی  ــم" یک ــی ظل ــه "تاریک ــرد ک ــذاری ک ــر عنوان گ ــه  ای دیگ ــه گون ــوان را ب ــوان عن ــن، می ت ــت م ــر دالل بناب
از ایــن مــوارد اســت؛ زیــرا کــه ایــن شــعر دربــاره ظلــم و ســتم، اوضــاع نابســامان و خفقــان در جامعــه رسوده 

شــده اســت.

5-2-1-3. "شب در کدام سوی سیه تر": شفیعی کدکنی

شــفیعی کدکنی از جملــه شــاعرانی اســت کــه علــی رغــم بســامد فــراوان واژه ی شــب در شــعرش، فقــط در 
هشــت عنــوان از اشــعارش لفــظ شــب بــه کار رفتــه اســت.

عنــوان، خواننــده را بــه خوانــدن مــن هدایــت می کنــد تــا داللت هــای متعــددی را بــرای خواننــده آشــکار 
ــر ایــن اســاس، در ایــن مــن، واژگان و ســاختار شــعر نشــان می دهــد غــرض از ایــن شــعر تنهــا معنــای  کنــد؛ ب
ظاهــری آن نیســت، بلکــه هــر یــک از ایــن واژه هــا و ســاختارها بــه عنــوان عنــارص دســتوری می توانــد مــا را بــه 
ــل ایــن  ــرای بررســی و تحلی ــای آن اســت کــه ب ــن امــر گوی ــد. ای ژرف ســاخت و داللت هــای مــن راهنایــی کن
مــن شــعری می تــوان از روش  هــای مختلــف اســتفاده کــرد و بــا کنــکاش در عمــق مــن، بــه کشــف داللت هــای 

آن پرداخــت.

5-2-1-3-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

برای بررسی عنوان، ابتدا آن را در سه زمینه  بررسی می  کنیم:
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الف( زمینه ی  واژه نامه  ای

عنــوان شــعر مرکــب اســت و از یــک جملــه نســبتاً بلنــد ســاخته شــده اســت. در فرهنــگ لغــت، در مفهــوم 
واژه ی شــب آمــده اســت: »مــدت فاصلــه از غــروب آفتــاب تــا طلــوع صبــح صــادق... قــرار داشــن قســمتی از 
کــره زمیــن اســت در تاریکــی ســایه زمیــن وقتــی کــه آفتــاب زیــر افــق پنهــان باشــد. مقابــل روز...« )دهخــدا، 

ج9، 1377ش، ذیــل شــب(.

در: حرف اضافه است.

کدام: ادات پرسش برای استفهام است.

سوی: جهت، جانب.

ــدن دل از آن،  ــیر ش ــزی؛ س ــن دل از چی ــیاه گش ــم... س ــک، مظل ــفید... تاری ــل س ــیاه: »در مقاب ــیه تر: س س
ــل ســیاه( ــد...« )هــان، ذی ــدو توجــه ننای ــز ب ــد و هرگ ــروای حــال او نکن چنانکــه پ

تر: پسوند برای تفضیل است.

مالحظــه می گــردد هــر یــک از واژگان عنــوان، مفهــوم مشــخصی دارنــد، ولــی هنگامــی کــه ایــن واژگان بــا 
یکدیگــر ترکیــب می شــوند مفهومــی وســیع  تر را در پــی دارنــد؛ بطوری  کــه مفاهیــم واژگان در عنــوان ترکیبــی، 
ــک واژه  ــه از ی ــر گرفت ــاده و ب ــوان س ــک عن ــا از ی ــه چه  بس ــد ک ــد می آورن ــی را پدی ــد و مفهوم ــم می  آین گرده

متفــاوت باشــد.

ب( زمینه ی ساختاری )دستوری(

ســاختار ایــن عنــوان از پنــج واژه تشــکیل شــده کــه بــا اســم رشوع و بــدان ختــم شــده و یــک حــرف اضافــه 
و یــک عالمــت ســؤال در ایــن ســاختار وجــود دارد.

غلبــه واژه هــای اســمی در ســاختار عنــوان و عــدم وجــود فعــل در آن، نشــان می دهــد کــه حرکــت و جنبــش 
در مضمــون عنــوان یــا مــن وجــود نــدارد و ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــاعر قصــد دارد صحنــه ا  ی از روزگار 
خــود را بــرای مخاطــب منعکــس کنــد، امــا ایــن صحنــه بیانگــر آن اســت کــه وقایــع آنقــدر تکــراری شــده  و روزهــا 

و شــب ها، تــا حــدی شــبیه هــم شــده اند کــه هیــچ تغییــر یــا دگرگونــی در آن رخ منی دهــد.

ج( زمینه داللی

رشوع عنــوان بــا واژه ی شــب، ســیاهی و تیرگــی را بــر ذهــن خواننــده القــا می کنــد. همچنیــن وجــود عالمــت 
ســؤال در عنــوان، نوعــی رابطــه میــان فرســتنده و خواننــده ایجــاد کــرده و آن را متایــز ســاخته اســت؛ گویــی 
فرســتنده نســبت بــه اینکــه کــدام شــب ســیاه  تر اســت، حالــت تردیــد دارد و می خواهــد خواننــده نیــز در ایــن 
ــی کســی ســؤالی را مطــرح  ــد و وقت ــی را می طلب ــه هــر ســؤال، جواب ــت آشــفتگی وی ســهیم باشــد. چراک حال
می کنــد، خواهــان آن دیگــران پاســخگوی ایــن ســؤال باشــند؛ از ایــن رو بــا طــرح ســؤال در ایــن عنــوان، دیگــری 

نیــز در آن حضــور پیــدا کــرده اســت.

5-2-1-3-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

ــز  ــت آن نی ــه، دالل ــه کار رفت ــه در آن ب ــی ک ــا متن ــب ب ــه متناس ــی دارد ک ــای متفاوت ــب داللت ه واژه ی ش
ــا  ــان نشــانه ها )واژه هــا( و روابــط آنهــا ب ــز بیــن داللت هــا ناشــی از تفــاوت می ــه ایــن متای ــد. البت ــر می کن تغیی
ــا جایــگاه آنهــا در  ــان از نشــانه های قــراردادی تشــکیل شــده کــه معنایــی متناســب ب همدیگــر اســت؛ زیــرا زب
مــن دارد. بدیــن ترتیــب، معنــای هــر یــک از نشــانه ها، بــه روابــط میــان واحدهــای زبانــی وابســته اســت کــه 
نشانه شناســان آن را بررســی کرده انــد؛ بــرای مثــال سوســور»منحرا دل مشــغول ایــن روابــط نظــام بنیــاد بــود: 
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روابــط بیــن دال و مدلــول؛ روابــط بیــن یــک نشــانه و دیگــر عنــارص نظــام زبــان؛ و روابــط بیــن یــک نشــانه و 
ــد.« )ســجودی، 1383ش، ص70( ــت پیرامــون آن نشــانه را گرفته ان ــی دالل ــارصی کــه در یــک مــورد عین عن

اطالعــات اولیــه ی ایــن مــن نشــان می دهــد پرسشــی کــه عنــوان بــر آن اســتوار اســت، در مــن ادامــه یافتــه، 
مخصوصــاً در پنــج ســطر اول کــه بــه نوعــی می توانــد مکمــل عنــوان باشــد:

شب های اندلس

شب های قرطبه

شب های شاعران اسارت.

شب های نیل چهر

)شفیعی کدکنی، 1376ش، ص 177( شب های تیره ای...   

بــه همیــن شــیوه ایــن پرســش ها در طــی مــن ادامــه دارنــد، امــا هــر پرســش بــا دیگــری متفــاوت اســت و 
ایــن نشــانه ی رسگردانــی و آشــفتگی موجــود در جامعــه اســت کــه بــه شــعر منتقــل شــده اســت.

ــایان/  ــان ش ــاق آس ــت!/ آف ــت و ظلم ــان وحش ــی/ ای راوی ــره/ تاریک ــب های تی ــد: ش ــی مانن ترکیب  های
ــر دســتوری ایــن  ــای خســته، / ســحرگاه بــی کلیــد؛ عنــارص غی ــا آســان مــن؟/ در بســته، / پ ــر/ ی امــروز، تنگ ت

ــد. ــان می کن ــن را بی م

شــب نشــانه تاریکــی و تیرگــی اســت، امــا عــالوه بــر واژه هایــی کــه در مــن وجــود دارد و بــر ایــن مفهــوم 
داللــت دارد، تعابیــر دیگــری نیــز هســتند کــه بــا ایــن واژه هــا رابطــه غیــر مســتقیم دارنــد و داللت هــای باطنــی 

آنهــا از طریــق انباشــت در ایــن مــن قابــل مالحظــه اســت.

ــرد  ــی گ ــی در پ ــه پ ــد ک ــی بودن ــه کلات ــی مجموع ــر، بررس ــگاه ریفات ــت از ن ــد، »انباش ــه ش ــه گفت چنانک
معنابــن گردهــم می آینــد« )نبــی لــو، 1390 ش، ص 89(.

در ایــن شــعر، یــک انباشــت بــا معنابــن "شــب" وجــود دارد کــه حاصــل واژگانــی اســت کــه بــا ایــن معنابــن 
رابطــه ی مــرادف دارنــد پدیــد آمــده اســت و در پایــان مجموعــه ی واحــدی را ایجــاد کــرده اســت.
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بــا نگاهــی بــه واژه هــای انباشــت شــده در ایــن زنجیــره، می تــوان دریافــت کــه در ایــن شــعر نوعــی تاریکــی 
و ناامیــدی وجــود دارد کــه حاکــی از دغدغه هــای شــاعر در برابــر وضعیــت نابســامان اجتاعــی محیــط خــود 

ست. ا

همچنیــن در شــعر "شــب در کــدام ســوی ســیه تر" دو منظومــه ی توصیفــی وجــود دارد کــه واژه هــای هــر 
ــد. یــک از ایــن منظومه هــا حــول یــک هســته معنایــی واحــد می گردن

»منظومــه ی توصیفــی، شــبکه  ای از واژه هاســت کــه پیرامــون محــور یــک واژه هســته  ای باهــم در ارتباطنــد. 
مبنــای ارتبــاط، معنابــن واژه هســته  ای اســت.« )هــان، ص86 (

چنانکه در منودار زیر مشاهده می شود، منظومه ی نخست هسته ی ظلم و بدبینی دارد:

حال آنکه منظومه توصیفی دوم برگرد محور مفهوم امید می چرخد:

تأمــل در ایــن دو منظومــه توصیفــی، بیانگــر آن اســت کــه واژه هــای مرتبــط بــا ظلــم و بدبینــی بــه خصــوص 
واژه هــای شــب و تاریکــی در مــن غلبــه دارد و ایــن امــر نشــان دهنــده  ی آن اســت کــه شــاعر نســبت بــه اوضــاع 
نابســامان جامعــه ناامیــد و بدبیــن اســت و گویــا بــه بهبــود آن هــم امیــدی نــدارد؛ چراکــه ســیاهی، ظلمــت و 

خفقــان از معانــی غالــب واژه ی "شب"اســت.

از طریــق حــوزه مجــازی عنــوان، امــکان خوانــش واژگان ایــن عنــوان از طریق فضای اســتعاری و به واســطه  ی 
ــه، وجــود دارد. وجــود نابســامانی  ها و  ــت اوضــاع جامع ــج حاصــل از وخام ــا رن ــی شــب ی ــان تاریک تشــابه می
مشــکالت در آن جامعــه، احســاس منفــی و تــوأم بــا رنــج و درد را نســبت بــه اشــیای پیرامــون در شــخص پدیــد 
ــخص در آن  ــه ش ــردد ک ــه می گ ــط و جامع ــه محی ــبت ب ــی نس ــی منف ــاد نگرش ــث ایج ــا باع ــی  آورد؛ و چه  بس م
زندگــی می کنــد. از اینجــا، واژه  ی شــب، تنهــا نقابــی اســتعاری بــرای اشــاره بــه ظلــم و رنــج اســت. »و اینجاســت 
ــد  ــی را می  گوی ــی "مطلب ــانه  ی ادب ــه نش ــی ک ــن معن ــردد، بدی ــال می گ ــوان فع ــناختی عن ــرد نشانه ش ــه کارک ک
ــناختی-  ــرد نشانه ش ــب کارک ــه موج ــود و ب ــی خ ــاختار ادب ــی در س ــانه  ی زبان ــر دارد". نش ــد نظ ــر آن را م و غی
خواننــده را بــا داللتــی متفــاوت از صــورت رایــج یــا مرســوم آن، و از طریــق بهــره بــرداری از ابزارهــای تشــبیه، 

ــر می  ســازد.« )حســین، 2005م، ص355( ــی، غافلگی اســتعاره، اشــاره و رمزگرای

بــر ایــن اســاس، عنــوان "شــب در کــدام ســوی ســیاه  تر" از دنیــای واقعیــت بــه اشــاره بــه واقعیتــی دیگــر 
ــر مشــهود اســت: ــزار اســتعاره کــه در منــودار زی ــق اب ــج شــاعر و ملــت خــود از طری منتقــل می گــردد؛ رن
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»تداعی هــای واژگانــی و مفهومــی معمــوالً موضــوع کلیــدی اســت کــه در مــن یــا بــه شــکل گســرده و مکــرر 
بیــان می شــود یــا غریــب و ناآشــنا اســت و مؤیــد تصویــر ذهنــی خواننــده از پیــش زمینــه ی مــن شــعر اســت 
کــه ممکــن اســت واژه هــا یــا عباراتــی تداعــی کننــده آنهــا باشــند.« )نبــی لــو، 1390 ش، ص 93( در ایــن شــعر 

ــرد: ــر خالصــه ک ــوارد زی ــی و مفهومــی را در م ــوان تداعی هــای واژگان شــفیعی کدکنی می ت

- شاعر از اوضاع نابسامان نا امید و بدبین است.

- شاعر از این اوضاع خسته و ناراحت است.

- شاعر به آینده ی بهر چندان امیدی ندارد.

- شــاعر تصــور می کنــد کــه ایــن ویژگــی جامعــه ی او در جاهــای دیگــر )کشــورهای دیگــر( وجــود نــدارد، 
یــا دســت کــم، در جوامــع دیگــر بهــر اســت.

مضمــون ایــن شــعر بــا ظلمــت و ناامیــدی آغــاز می شــود و بــه خســتگی و بدبینــی پایــان می یابــد. بدیــن 
ــا واژه هــای تاریکــی و ناامیــدی اســت کــه نشــان  ــه ب ــا وجــود چنــد واژه ی امیــد بخــش در مــن، غلب ترتیــب، ب
ــدارد و ایــن نشــانه  ی دلگیــری و ناامیــدی شــاعر از اوضــاع  ــادی ن ــد زی ــه آینــده ی خــوب امی می دهــد شــاعر ب

جامعــه خویــش اســت.

ــر جامعــه  ــه شــاعر در آن »خــود را در براب ــوان در زمــره ی اشــعار اجتاعــی دانســت ک ــن شــعر را می ت ای
ــام و  ــا خشــم و خــروش، پی ــد، بــدون آنکــه ادعــای رهــربی داشــته باشــد و ب و مــردم مســئول و متعهــد می دان
رســالت اجتاعــی خــود را ابــالغ می کنــد...؛ وی همچــون "گــون" کــه پــای بنــد زمیــن اســت و بــر نســیم آزاد کــه 
راهــی ســفر اســت، رشــک می بــرد، خویشــن را پــای بنــد زنجیــر اســارت می بینــد و همــواره در ایــن زمیــن کــه 

کویــر وحشــت اســت در جســت و جــوی آزادی اســت...« )شــکیبا، 1378ش، ص 176(

واژه ی"شــب"، اصلی تریــن واژه ی عنــوان، در همــه ی مــن ســایه افکنــده اســت. ایــن واژه شــش بــار در مــن 
تکــرار شــده نشــان از رابطــه مســتقیم عنــوان بــا مــن می باشــد. ایــن تکرارهــا، بــر شــدت ســختی  ها و رنج  هــای 

مــردم در دوران قبــل از انقــالب داللــت دارد.

عــالوه بــر ایــن، عنــوان شــعر "شــب در کــدام ســوی ســیه تر"هانند عناویــن اشــعار معــارص از عنــارص ابهــام 
ــه  ــی اســت ک ــن شــعر جــزء عناوین ــوان ای ــد. عن ــر می تاب ــال برخــوردار اســت و تأویل هــای متعــددی را ب و خی
خواننــده قــادر بــه حــدس کامــل مضمــون آن نیســت، مگــر اینکــه کل مــن را بخوانــد. بنابرایــن، اگــر بخواهیــم 
ــم در کــدام جــا  ــن شــکل مطــرح کــرد: "ظل ــوان، آن را بدی ــم، می ت ــن مــن انتخــاب کنی ــرای ای ــی دیگــر ب عنوان
ــان از  ــش ها نش ــت؛ آن پرس ــود در آن اس ــش های موج ــن و پرس ــون م ــا مضم ــب ب ــه متناس ــت ک ــر" اس بیش
رسگردانــی شــاعر و خواســته  های وی بــرای یافــن پاســخی بــر آن اســت، زیــرا کــه آن پرســش ها دغدغــه  ی شــاعر 

ــود. ــامل می ش ش
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5-2-1-4. "لیلة القدر": سیاب

واژه ی شــب در عناویــن اشــعار بیشــر شــاعران بــه کار رفتــه اســت. بررســی اشــعار ســیاب نشــان می دهــد 
کــه ایــن واژه در عناویــن اشــعارش 12 بــار تکــرار شــده اســت.

شــعر "لیلــة القــدر" )شــب قــدر( جــز اشــعار کالســیک شــاعر بــه شــار مــی رود کــه دارای 30 بیــت اســت و 
در چهــار بنــد رسوده شــده اســت کــه هــر بنــد بــا واژه ی "لیلــة القــدر" رشوع می شــود، بــه جــز بنــد نخســت کــه 

بــا عبــارت "یــا لیلــة" آغــاز می شــود:

یا لیلًة تفُضُل األعواَم و الِحَقبا

)الدیوان، ج2، 1989م، ص567( هّیَجت للقلِب ِذکَری فاغَتدا لََهَبا41  

ــه  ــت ک ــه ای اس ــاً دارای معادل ــد، لزوم ــه ی جدی ــن نوگرایان ــه م ــی ک ــوان و از آنجای ــت عن ــل اهمی ــه دلی ب
ابتــدای آن عنــوان و انتهــای آن مــن اســت، بــرای بررســی یــک مــن بایــد از عنــوان رشوع کــرد؛ بنابرایــن، ســزاوار 
ــل آن  ــی و تحلی ــه بررس ــت، ب ــن اس ــی م ــن اصل ــاوی مضامی ــوان ح ــه عن ــرد ک ــن رویک ــا ای ــگر ب ــت پژوهش اس

)com.yoo7.maamri-ilm2010 ،ــری، 2007م ــرد. )الجزائ ــن بنگ ــه م ــوان ب ــه ی عن ــه و از دریچ پرداخت

5-2-1-4-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

قبل از اینکه به بررسی من بپردازیم، ابتدا عنوان را در سه زمینه بررسی می  کنیم:

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

عنــوان ایــن مــن شــعری، ســاده و از دو واژه"لیلــة القــدر" تشــکیل شــده اســت. شــب قــدر در فرهنــگ لغــت: 
ــر  ــة القــدر خی ــن شــب از شــب های ســال. شــبی کــه بهــر از هــزار مــاه اســت »لیل ــا ارج، ارجمندتری »شــب ب
مــن ألــف شــهر« )قــرآن 3/97( و دعــا در آن مســتجاب می شــود و احتــال قــوی آنکــه در رمضــان باشــد یکــی 
از شــب  های نوزدهــم و بیســت و یکــم و ســوم )بــه اعتقــاد شــیعه(. و شــب بیســت و هفتــم )بــه اعتقــاد اهــل 
ســنت( گوینــد کــه در آن شــب قــرآن نــازل گردیــد بــه حکــم ســوره ی قــدر و آیــه »إنــا انزلنــاه فــی لیلــة القــدر«...، 
ابوبکــر وراق می  گویــد: بــرای آن ایــن را شــب قــدر خواننــد کــه هــر بــی در ایــن شــب یــا قــدر و منزلــت شــود 

چــون طاعــت کنــد و ایــن شــب را احیــا کنــد.« )دهخــدا، ج9، 1377ش، ذیــل شــب(

ب( زمینه  ی ساختاری)دستوری(

ایــن عنــوان، چــه از لحــاظ ســاختاری و چــه از لحــاظ معنــی کلــات جــزء عناویــن کالســیک اســت، زیــرا کــه 
نــوآوری در آن وجــود نــدارد؛ و شــب قــدر جــز شــب های مقدســی اســت کــه از قدیــم معــروف بــوده اســت. امــا 
شــاعر در ایــن شــعر بــرای بیــان هــدف و منظــور خاصــی، عبــارت شــب قــدر را بــرای عنــوان شــعر خــود برگزیــده 
اســت. عنوان"لیلــة القــدر" از دو واژه ســاخته شــده اســت کــه "لیلــة" خــرب بــرای مبتــدای محــذوف اســت کــه در 

اصــل چنیــن بــوده "هــی لیلــة القــدر" و "لیلــة" مضــاف و "القــدر" مضــاف الیــه اســت.

بــا توجــه بــه آنکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، خالــی بــودن عنــوان از افعــال، بــر نوعــی ثبــوت و پایــداری 
ــدارد. ــود ن ــن وج ــای م ــی در رخداده ــوع و دگرگون ــت تن ــوان گف ــد، و می ت ــت می کن دالل

ج( زمینه  ی داللی

شــب قــدر از مشــهورترین و مقدس  تریــن شــب های ســال اســت کــه از آن در قــرآن و احادیــث پیامــرب)ص( 
یــاد شــده اســت.

41 - ای شبی که از همه ی سال  ها و دوران  ها برتری/ خاطره  هایی برای من برانگیخته ای، که شعله  ور شده است.



| 111 |

عنــوان گــذاری ایــن شــعر بــا "شــب قــدر" بــه امــری مقــدس و مؤثــر در زندگــی بــرش و دیــن اســالم اشــاره 
ــام "القــدر" آمــده کــه در آن بــه  ــه ن دارد. زیــرا بنابــر قدســیت و جایــگاه بــزرگ آن شــب، در قــرآن ســوره ای ب

عظمــت ایــن شــب اذعــان شــده اســت.

منزلــت و جایــگاه بــزرگ آن شــب از آنجایــی اســت کــه قــرآن در آن نــازل گشــته و فرشــتگان  مقــرب  و روح  
ــا  اذن  و دســتور و رخصــت  ســاحت  کربیائــی  در ایــن شــب   از  مقــام  قــدس  نــازل    کــه  افضــل  فرشــتگان  اســت،  ب
می شــوند و  نظــام  امــور جهــان  را  از   هــر  لحــاظ تدبیــر می کننــد؛ ظاهــراً شــاعر بــه ســبب تــربک "لیلــة القــدر"، 

آن عنــوان را بــرای شــعرش برگزیــده اســت.

5-2-1-4-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ــت ظاهــری آن آشــکار  ــوده و دالل ــاه ب ــن ســاده و کوت ــه عناوی ــن شــعر از جمل ــوان ای ــه رغــم اینکــه عن ب
اســت، امــا منی تــوان بــه راحتــی داللــت عمیــق آن و رابطــه اش بــا مــن را بــدون بررســی کامــل مــن تشــخیص داد.

بــه محــض اینکــه خواننــده ایــن عنــوان را می خوانــد، گــان می کنــد کــه ایــن مــن بــه شــب قــدر مرتبــط 
اســت، امــا بــا بررســی مــن مشــخص می شــود کــه شــاعر بــرای منظــور دیگــری عنــوان شــب قــدر را بــرای ایــن 

مــن انتخــاب کــرده اســت.

از طریــق بررســی مــن مالحظــه می شــود کــه شــاعر بنابــر قدســیتی کــه ایــن شــب دارد، بــه آن اشــاره کــرده؛ 
قدســیتی کــه جهــان اســالمی آن را از دســت داده اســت:

و کَیَف ال َیغَتِدی نَاراً تُطیُح ِبه

قَلٌب َیَری َهرَم اإلساَلَم ُمنَقلِبا

َیَری َشـَعائَر ِدیـن اللِه َهاِربة

)السیاب، ج2، 1989م، ص567- 568( َیِسُفها الَنوء َتضی َحیثََم َذَهبا42 

ــا چــه حــدی اوضــاع  ــة القــدر" نشــان می دهــد کــه ت ــا لیل ــة" و"ی ــا لیل ــارت ندایی"ی ــا عب ــد ب رشوع هــر بن
ــته  ــه می خواس ــت ک ــوده اس ــط ب ــر آن رشای ــت تأثی ــدر تح ــا آنق ــت؛ گوی ــته اس ــر گذاش ــاعر تأثی ــر ش ــه ب جامع

ــد. ــس کن ــده منعک ــه خوانن ــارص را ب ــالم در دوران مع ــان اس ــت جه ــت وضعی ــری از وخام تصوی

ــک هســته  ی  ــا ی ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــد ک ــه دســت می آی ــی ب ــه ی توصیف ــن، دو منظوم ــن م ــا بررســی ای ب
معنایــی دارد. منظومــه ی نخســت بیــان ناراحتــی و خســتگی شــاعر از مشــکالتی اســت کــه در جامعــه  اش وجــود 

ــر نشــان داد: ــب منــودار زی ــوان در قال ــن منظومــه را می ت دارد. ای

حضــور ایــن واژه هــا در مــن بیانگــر آن اســت کــه شــاعر از ایــن اوضــاع خســته و ناراحــت اســت. امــا در 

42 - چگونه این قلب آتشی نشود که با آن ساقط می  کند..قلبی که می  بیند اسالم وارونه شده/ می  بیند آیین  های دین خدا از میان رفته 

است..و باد )توفان( آن را از میان برمی  دارد.
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ــده اشــاره  ــه آین ــد شــاعر ب ــه امی ــه ب ــره  ای از واژه هــا را مواجــه می شــویم ک ــا زنجی منظومــه ی توصیفــی دوم ب
می کنــد؛ ایــن منظومــه بــا محوریــت و هســته ی امیــد بــه زندگــی بهــر شــکل گرفتــه اســت کــه چگونگــی آن را 

ــرد: ــوان مالحظــه ک ــر می ت در منــودار زی

در مجمــوع، ایــن دو منظومــه حاکــی از آن اســت کــه در ایــن مــن نوعــی از تضــاد میــان گذشــته تاریــک و 
آینــده ی روشــن و میــان دیــروز و امــروز وجــود دارد، دیــروزی کــه از بیــن رفتــه اســت و بــه جــز خاطره هــای 

بــد، اثــری از آن منانــده اســت:

ِذکَری تَعوُد کَأنَّ الَغدَر َیبعثُها

)السیاب، ج2، 1989م، ص572( ِمن کَهِف أَمٍس الَذي َولَی ِبَا کََسَبا43 

و امــروز کــه بــا آمــدن آن دوران تاریکــی، ظلــم و ســتم ناپدیــد شــده اســت. دلیــل ایــن امیــدواری بــه کودتــای 
14 ژوئیــه 1958 اســت کــه توســط ژنــرال عبدالکریــم قاســم، نظامــی چــپ گــرا رخ داد و بــه رژیــم پادشــاهی فیصــل 

در عــراق پایــان داد؛ بــه نظــر شــاعر عبدالکریــم قاســم بــا ایــن کارش عــراق را نجــات داده اســت:

َعبدالَکِریم الِذي َجاَد الَکریم ِبه

أَقَـاَل ِمن َعرثَة شعبـاً ِبَا َوَهبـا

َما کَاَن َیرَغُب َعن أَنَوار ثورَِته

)هان، ص570( إال الَخَفاِفیش َساءت تِلَک ُمنَقلََبا44 

شــاید عضویــت ســیاب در حــزب کمونیســت ســبب شــده باشــد کــه وی کودتــای قاســم را ســتوده و دوران 
قبــل از وی را نکوهــش کنــد. البتــه بــا اینکــه ســیاب در حــزب کمونیســت فعالیــت می کــرده اســت، در اواخــر 
عمــرش تغییــر رویــه داده و برعکــس در مجلــه ی "الحریــة البغدادیــة" چندیــن مقالــه بــا عنــوان "کنــت شــیوعیاً" 

)کمونیســت بــودم( بــر علیــه کمونیســت ها نوشــته اســت. )هــان، مقدمــة الدیــوان، ص36 و 72(

بنابرایــن می تــوان گفــت کــه عنــوان "شــب قــدر" در ایــن مــن شــعری منــادی از نجــات ملــت عــراق از دوران 
تســلط رژیــم پادشــاهی آنجا اســت:

َیا لَیلََة الَقدِر أَعِل قَدَر أُمَتَنا

طِّین و انَتَصبا َشهٌم تََعالَی َعلَی الشَّ

43 - یادبودی که تکرار می  شود، گویا مکر و فریب آن را بر می  انگیزد/ از ظلمت گذشته  ای که با همه جزئیات خود گذشت.

44 - عبدالکریمی که خداوند کریم، او را به ما ارزانی داشته.. به واسطه  ی بخشش خود، مانع لغزش ملتی شد/ از شکوفه  های انقالب 

وی، تنها خفاش  ها روی گردان هستند، چه عاقبت شومی دارند. 
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َعبدالَکریِم الِذي َجاَد الَکریم ِبه

)هان، ج2، ص567- 568( أقَاَل ِمن َعثـرة َشعبـاً ِبـا َوَهَبـا45 

زیــرا کــه ایــن شــب در اســالم جایــگاه رفیعــی دارد و می تــوان آن را منــادی از اســالم و عدالــت الهــی تلقــی 
. کرد

ــان  ــب در می ــن ش ــگاه ای ــه جای ــاعر ب ــاره ش ــعر و اش ــای ش ــد از بنده ــه بن ــدر" در س ــة الق ــا لیل ــرار "ی تک
ــود دارد. ــش وج ــعر و عنوان ــان ش ــه می ــت ک ــتقيمى اس ــه ی مس ــانگر رابط ــلان نش مس

خواننــده بنابــر مضمــون مــن می توانــد عنــوان دیگــری بــرای ایــن مــن تصــور کنــد "روزگار نجــات"؛ چــون 
ایــن شــعر، دوران عبدالکریــم را بــرای امیدبخــش دانســته و از آن بــه نیکــی یــاد می کنــد.

5-2-1-5. "یا لیل": مقالح

شــعر "یــا لیل"مقالــح از مجموعــه  ی شــعری "البــد مــن صنعــاء" )1971م( او کــه اولیــن مجموعــه شــعر ایــن 
شــاعر اســت.

ایــن دیــوان بعــد از انقــالب )1962م( یمــن چــاپ شــده و مضامیــن شــعری آن دربــاره ی اوضــاع سیاســی و 
اجتاعــی یمــن قبــل و بعــد از انقــالب اســت زمانــی کــه شــاعر تحصیــالت تکمیلــی خــود رادر مــر می گذرانــده 
اســت. مقالــح در ایــن اشــعار، انقــالب یمــن را ســتوده و رژیــم پادشــاهی را نکوهــش کــرده اســت؛ بــه نظــر وی 

رژیــم جمهــوری از رژیــم پادشــاهی بهــر اســت.

شــاعر در عنــوان اولیــن دیــوان اشــعارش بــر دو موضــوع تاکیــد کــرده اســت، نخســت دلتنگــی اش نســبت بــه 
شــهر صنعــا کــه آن را در درون خــود زنــده نگــه داشــته اســت و دوم، آزادی کشــورش و بازگشــت بدانجاســت. 

)الصکــر، 1431ق/2010م، ص 10(

شــعر "یالیــل" از جملــه اشــعار کالســیک شــاعر اســت و در قالــب شــعر عمــودی رسوده شــده و از ســه بنــد 
تشــکیل شــده و هــر بنــد شــامل شــش بیــت اســت و هــر شــش بیــت یــک قافیــه دارد.

5-2-1-5-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

قبل از بررسی من، ابتدا عنوان را در چند زمینه ارزیابی می  کنیم تا داللت های   آن برای ما روشن شود:

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

ــال مــورد  ــل/ شــب" قب ــل" تشــکیل شــده اســت. واژه "لی ــا" و واژه ی "لی ــن شــعر از حــرف ندای"ی ــوان ای عن
بررســی قــرار گرفــت، امــا "یــا" پرکاربردتریــن حــرف نــدا در زبــان عربــی و غالبــاً بــرای جانــدار بــه کار مــی رود و 
کاربــرد آن بــرای بــی جــان خــالف معمــول اســت کــه البتــه بیشــر در زبــان شــعر از ایــن روش اســتفاده می شــود.

منظــور از نــدا درخواســت حضــور دیگــری بــا اســتفاده از حــروف نــدا اســت، چــه حــرف نــدا تلفــظ شــود یــا 
ضمنــی باشــد و چــه منظــور از حضــور دیگــری، حضــور حقیقــی یــا مجــازی باشــد. )الصیــان، ج4، بــی تــا، ص 133(

ب( زمینه ی ساختاری )دستوری(

ــادی  ــل" من ــت. "لی ــرد اس ــم مف ــی اس ــدا و دوم ــرف ن ــی ح ــه اول ــده ک ــاخته ش ــوان از دو واژه س ــن عن ای
مفعــول بــه بــرای فعــل محــذوف اســت. حــذف فعــل از ســاختار عنــوان باعــث شــده تــا مخاطــب در انتظــار 
شــنیدن ادامــه جملــه باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت ایــن عنــوان تاویل  پذیــر اســت، و مــن، دنبالــه عنــوان، یــا 
پاســخگوی آن اســت. همچنیــن آمــدن واژه ی "لیــل" بــه شــکل مفــرد نشــان می دهــد کــه مــدت زمــان مــورد نظــر 

45 - ای شب قدر، بر شأن منزلت امت ما بیفزا.. بزرگواری که، آوازه  اش به همه جا رسیده است. بیت دوم قباًل ترجمه شد.
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شــاعر، مشــخص و کوتــاه اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــب مــد نظــر شــاعر کوتــاه اســت و پایانــی دارد. 
اگــر ایــن واژه بــه شــکل جمــع آمــده بــود معنــی عکــس ایــن را مــی داد.

ج( زمینه ی داللی

عنــوان "یــا لیــل" بــا حــرف ندای"یــا" رشوع می شــود و یکــی از داللت هــای نــدا، درخواســت حضــور دیگــری 
اســت. امــا در اینجــا بــه خــالف معمــول بــه کار رفتــه اســت، زیــرا شــاعر از مــورد نــدا قــرار دادن شــب می خواهــد 
بــه آن هشــدار بدهــد و بگویــد ای شــب طوالنــی، بــه هــر حــال بــه پایــان می  رســی و هــر چنــد تاریکــی  ات را 
ــه از داللت هــای  ــد. چــرا ک ــا راه می یاب ــد و روشــنایی در وجــود م ــرده ای، باالخــره روز می آی ــل ک ــا تحمی ــر م ب

"شــب/ لیــل" ظلــم و خفقانــی اســت کــه در جامعــه وجــود دارد.

5-2-1-5-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

ایــن عنــوان از جملــه عناویــن شــعری کوتــاه می باشــد کــه کل مــن شــعری را در دو کلمــه خالصــه کــرده 
ــی را در پوشــش  ــه بســیاری از مبان ــاخته ک ــکان را فراهــم س ــن ام ــوان، ای ــودن عن اســت. »اســاس اختصــاری ب
ســاختار ترکیبــی شــعر مخفــی ســازد؛ چــرا کــه جهانــی از اندیشــه های مــن و تبییــن آنهــا را مختــر می کنــد.

ــار  ــدان گرفت ــده ب ــپس خوانن ــنده و س ــدا نویس ــه ابت ــت ک ــکافی اس ــون ش ــوان همچ ــر عن ــت، ه در حقیق
ــک  ــن آن، در ی ــاختار آن و تبیی ــار در س ــت اختص ــن از جه ــش م ــتین خوان ــوان نخس ــن  رو، عن ــردد؛ از ای می گ
لحظــه اســت. بنابرایــن، از آنجــا کــه عنــوان پیشــنهاد خوانــش اثــر اســت، بــه ســان لغزش گاهــی در اثــر اســت و 
www. ،نویســنده ای را منی تــوان یافــت کــه معمــوالً بــا ســختی انتخــاب عنــوان مواجــه نشــده باشــد.« )الســعدیة

ص100(  ،ouarsenis.com

عنــوان شــعر "یــا لیــل" در ابتــدای هــر ســه بنــد تکــرار شــده و بــه نوعــی ماننــد یــک عنــوان فرعــی بــرای 
هــر بنــد بــه شــار مــی رود.

منظــور شــاعر از تکــرار "یــا لیــل" تأکیــد و ارصار بــرای وجــود رنــج و ســختی در زندگــی اجتاعــی و از جملــه 
شکســت و رسخوردگــی اســت. زیــرا ظلــم بــر کشــورش ســایه  انداختــه، بنابرایــن شــاعر، شــب را بــه صــورت منــادی 
از ظلــم و ســتم در شــعر خــود بــه کار بــرده اســت. چراکــه علیرغــم اینکــه انقــالب بــرای آزادی و عدالــت رخــداده 

و خون هــا بــرای آن ریختــه شــده، هنــوز آزادی و عدالــت محقــق نشــده اســت. )الکبســی، 2004 م، ص123(

واژگان این من یک انباشت را تشکیل داده است که با مضامین خود "شب / لیل" رابطه ای مرادف دارد.
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در ایــن زنجیــره از واژه هــای انباشــت شــده، خواننــده، بــا نوعــی از شــکایت و ناامیــدی از وضــع جامعــه در 
مــن مواجــه می شــود کــه شــاعر ســعی می کنــد آن را در واژه هــای شــب و تاریکــی منعکــس کنــد.

همچنیــن در ایــن مــن دو منظومــه توصیفــی متضــاد وجــود دارد کــه از واژه هایــی تشــکیل شــده کــه هــر 
ــم در جامعــه و  ــی منظومــه ی نخســت، حاکــی از وجــود ظل ــک هســته دارد؛ هســته ی واژگان ــدام از آن  هــا ی ک
ــل  ــر قاب ــودار زی ــه در من ــه ی خــود اســت ک ــر جامع ــم ب ــاعر از اوضــاع نابســامان حاک ــی ش خســتگی و دل  زدگ

مشــاهده اســت:

ایــن منــودار بیانگــر نوعــی تاریکــی، خســتگی و دلزدگــی از اوضــاع بحرانــی یمــن در دهــه هفتــاد میــالدی 
اســت کــه از گذشــته بــه آینــده امتــداد یافتــه اســت.

اما منظومه توصیفی دوم با هسته ی امید به آینده ی خوب است که واژه های زیر حاکی از آن است:

ــوز  ــود دارد و هن ــده وج ــته و آین ــان گذش ــاد در می ــی تض ــه نوع ــرد ک ــه ک ــوان مالحظ ــن می ت ــن م در ای
گذشــته بــر آینــده اثــر دارد. از آنجایــی کــه وضعیــت گذشــته ی جامعــه هنــوز عــوض نشــده اســت، ایــن امــر 
باعــث شــده شــاعر از اوضــاع دلگیــر و دلــزده شــود. موضــع شــاعر نســبت بــه گذشــته و آینــده، نوعــی احســاس 
خســتگی و دلزدگــی را در درونــش ایجــاد کــرده اســت، تــا جایــی کــه امیــدی بــه آینــده ای خــوب و رسشــار از 
امنیــت و رفــاه در وطــن خــود نــدارد. می تــوان ایــن حالــت امیــد و ناامیــدی موجــود در مــن را از طریــق مربــع 

معناشناســی بدیــن ترتیــب نشــان داد:

نه امید نه یأس

یأس امید

ــز تأثیــر گذاشــته اســت؛ خصوصــاً اوضــاع  ایــن شــعر نشــان می دهــد کــه نابســامانی جامعــه بــر شــاعر نی
پــس از انقــالب 1962 م در یمــن، چــر اکــه در ایــن زمــان بــا اینکــه انقــالب واقــع شــده بــود، وضعیــت جامعــه 
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ــود.  ــه ب ــن نرفت ــل از بی ــم و جه ــر و ظل ــت و فق ــوذ داش ــان نف ــی همچن ــت قبل ــود و حکوم ــده ب ــون نش دگرگ
ــد: ــل مالحظــه اســت؛ آنجــا کــه می گوی ــی قاب ــه خوب ــن وضعیــت در شــعر شــاعر ب انعــکاس ای

ظلــم نرفتــه، امــا بایــد از بیــن بــرود. شــب هســت، امــا بایــد صبــح بیــاد. صبــح منــاد آزادی و نجــات بــرش 
اســت. هــر چنــد کــه شــب طوالنــی باشــد، امــا پــس از آن حتــاً صبــح و روشــنایی می آیــد؛ و ایــن هــان چیــزی 

اســت کــه مــن شــعر بــه آن اشــاره می کنــد:

َیا لیل خلف ِجراُحنا، و ُهمومنا َیصحو النهار

تََتمرُد الشمُس الَحزینة، تَصنُع الصبَح الَشار

یتغّسل اإلعَصاُر و الربکان فی الدمعِ املُثار

َمهم طَغْت اْشَباُحک السوَداء، ألوْت بالدیار

و َبنْت جداراً من َجمِجمنا، تردُّ به الَدَمار

)املقالح، 2004م، ج3، ص290( ال أنَت باٍق أیُّها اللیل الَقدیم، و ال الِجدار46  

غلبــه ی واژه هــای تاریکــی بیــان از شــدت بحــران در جامعــه اســت کــه شــاعر می بینــد، برغــم اینکــه جامعــه 
از آن رشایــط متحمــل رنــج می شــود، امــا باآلخــره روز می آیــد، آزادی حاصــل می شــود و مــردم از فقــر و جهــل 

و بدبختــی خــالص می شــوند:

مها طغت اشباحک السوداء، ألوت بالدیار

...

ــا پشــت آن دردهــا و  ــم و ســتم وجــود دارد، ام ــه آزادی اســت. ظل ــرای رســیدن ب ــع ب ــوار در اینجــا مان دی
غم هــا، روشــنی هســت، و می تــوان از طریــق واژه هــای در مــن ایــن مضمــون را درک کــرد. داللت هــای: 
ــد( اإلعصــار  ــان می کن ــدار می شــود( / تتمــرد )عصی ــم(/ یصحــو )بی ــا )ســوزاندیم(/ اشــعلنا )روشــن کردی احرقن
)طوفــان(... داللــت بــر انقــالب اســت و ایــن انقــالب نــه تنهــا بــر ضــد شــب کــه منــاد ظلــم اســت، بلکــه بــر ضــد 

ــع آزادی اســت. )الکبســی، 2004 م، ص 123( ــوار منــاد من دی

تکــرار عنــوان اصلــی مــن در آغــاز هــر یــک از بندهــای ســه گانــه شــعر، نتیجــه ی رابطــه ی مــن بــا عنــوان 
آن اســت. همچنیــن عنــوان ایــن مــن شــعری بــا عنــوان خارجــی دیــوان "البــد مــن صنعــاء" رابطــه ی مســتقیمی 
دارد؛ از آنجایــی کــه شــاعر، ایــن دیــوان را در دوران انقــالب و هــم زمــان بــا دوران تحصیــل در مــر و در غربــت 
رسوده اســت، بیشــر اشــعار ایــن دیــوان بیانــی از وضعیــت یمــن در دهــه شــصت قــرن بیســتم میــالدی و وقایــع 

انقــالب یمــن اســت.

شاعر در بخش تقدیم دیوان شعرش می گوید:

إلی صنعاء

)املقالح، 2004م، ج3، ص200( مدینة الثورة و األمل47: 

ایــن عبــارت بیانگــر آن اســت کــه اشــعار ایــن دیــوان دربــاره ی انقــالب و اوضــاع یمــن در آن دوران و غربــت 
و دلتنگــی شــاعر بــرای وطــن خوداســت.

46 - ای شب پس از رنج  ها و غم  های ما، صبح طلوع می  کند/ خورشید غمگین قیام می کند، و صبح روشن را برای ما به ارمغان 

می  آورد/ طوفان  ها و آتشفشان  ها با اشک  های ریخته شده، آمیخته شده است/ هر چند که شبح های سیاه تو همه جا فرا گرفت / و از 

رس های ما بنای خود را مستحکم کرد، تا فرو نریزد/ لیکن ای شب تیره کهنه نه تو می مانی، نه بنای ظلم.

47 - تقدیم به صنعاء/ شهر انقالب و امیدی.
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بدیــن وســیله ارتبــاط میــان عنــوان و مــن، رنــگ همســانی متنــی میــان عنــوان و اثــر را بــه خــود می گیــرد؛ 
و در نتیجــه هــر کــدام متنیــت خــاص خــود را دارد؛ هرچنــد عنــارص یکــی از آن  هــا در تولیــد مــن دیگــر، بنابــر 
تفســیرهای مخاطــب از هــر دو، نقــش داشــته باشــد؛ بنابرایــن، زبــان)در پیــام ادبــی/ مــن( متامــی آثــار فرســتنده/ 
مؤلــف و اهــداف آن را از میــان بــر مــی  دارد و بــا تکیــه بــر خــود، در انتظــار مؤلــف فعلــی: گیرنــده/ خواننــده  ای 
اســت کــه فــرآوری آن بــرای پیــام نــگاری ادبــی/ مــن، منحــر بــه تفســیر وی اســت؛ یعنــی عنــوان، فلســفه  ی 
خــاص خــود را دارد کــه مبتنــی بــر نشانه شناســی ارتبــاط بــا مــن، از یــک ســو و دریافت  هــای بعــدی از ســوی 
دیگــر اســت کــه بــه آن زیبایــی خاصــی بخشــیده اســت، بــه طــوری کــه امــروز، ســاختاری فــرشده و محــوری 
اســت کــه هندســه  ی مــن را تکمیــل و بــا عنــوان یــک مرکــز انتشــار پیــام کانونــی بــا پرتــو دامئــی در شــاعرانگی 

مــن ادبــی، جلــب نظــر می  منایــد. )هيــاس، 2010م، ص101(

ــخص  ــن مش ــا م ــوان ب ــه ی عن ــن رابط ــن  تر و همچنی ــوان روش ــت عن ــن، دالل ــی م ــق بررس ــس از طری پ
می گــردد، نیــز از طریــق بررســی آن خواننــده می توانــد عنــوان دیگــری بــرای ایــن مــن شــعری در نظــر بگیــرد 
کــه آن در واژه ی "رنج  هــا" می تــوان خالصــه کــرد و آن اشــاره بــه رنج  هــای مــردم ملــت یمــن قبــل از و بعــد از 

انقــالب کــه در ایــن مــن آمــده اســت.

5-2-1-6. "لیل یفیض من الجسد": محمود درويش

واژگان طبيعــت در اشــعار شــاعران، بــه وفــور تکــرار شــده اســت. از جملــه ی آنهــا کلمــه ي "شــب" اســت کــه 
بــه شــکل بســيار بــارز و قابــل مالحظــه  اي، بــه ويــژه در اشــعار رومانتيــک تکــرار شــده اســت؛ چــرا کــه ايــن نــوع 
شــعر در ضمــن خــود معانــی و مضامــن همــراه بــا رنــج و درد از جملــه نااميــدی، پريشــاين، غربــت و بدبينــی 
ــد.  ــده ي روان مي دان ــاک کنن ــه و درد را چــاره و پ ــک، گري ــال، شــاعر رومانتي ــرای مث ــه ب ــه اي ک ــه گون را دارد؛ ب
بــه نظــر مي رســد در ایــن اشــعار گزينــه ي فــرار بــه ســوي طبيعــت، عشــق و مــرگ، محــوري عمومــي اســت کــه 

نشــان از عــدم هاهنگــي اجتاعــي و رواين شــاعر دارد. )قصــاب، 1992م، ص136(

از همیــن رو، واژگان طبيعــت در اشــعار درويــش بــه عنــوان شــاعري بــا گرايــش رومانتيکــی، بــه وفــور بــه 
چشــم مي خــورد؛ از جملــه  کلمــه "شــب" کــه در بســياري از قصيده هــاي شــاعر تکــرار شــده اســت. امــا از ميــان 

عناويــن اشــعار، در پنــج شــعر ایــن واژه بــه صــورت عنــوان آمــده اســت.

5-2-1-6-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

بــا نــگاه بــه عنــوان قصيــده از منظــر لغــوي، مشــاهده مي کنيــم کــه کارکــرد شــعري بــر ســاختار آن ســایه 
ــه اي  ــه گون ــود، ب ــخص می ش ــن مش ــکاس آن در م ــوان و انع ــاين عن ــق مع ــرد از طري ــن کارک ــت. ای ــده اس افکن
ــا يــک يشء متحــرک اســت کــه از جســمش جــدا  ــراي مــا مجســم می کنــد کــه گوي کــه شــب را در حــايل کــه ب
مي شــود. ويل بــه ظاهــر، جســمي رنجــور و ضعيــف دارد، بــه ایــن علــت کــه مرســوم اســت کــه شــاعران، واژه ي 

ــد. ــه کار مي گرن ــج و درد ب ــه رن ــراي اشــاره ب شــب را بيشــر ب

ــه واســطه ي ارســال منادهــاي  ــه ب ــوان مشــخص مي گــردد؛ موضوعــي ک ــه شــاعرانگي عن در اينجــا اســت ک
زبــاين دور از انتظــار، چــه بســا مخاطــب را غافلگــر مي کنــد و او را بــه ســوی فهــم داللت هــاي پنهــان آن ســوق 
ــوس(  ــان/يشء محس ــده( و)زم ــم/موجود زن ــان )جس ــوان، مي ــک واژگان عن ــک ت ــاب ت ــه انتخ ــرا ک ــد. چ مي ده
ــه ظلمــت و تاريکــي موجــود در واژه ي  ــه ب ــه دهــد ک ــام بيشــر ارائ ــا ابه ــری ب ــا تصوي ــد ت ــد ايجــاد مي کن پيون
"شــب" اشــاره داشــته باشــد. بنابرايــن، عنــوان، در مقــام متنــي بــا عنــارص، انســجام و زبــان خــاص خــود، حتــي 
ــري در مخاطــب مي گــذارد کــه چه  بســا وي را بــه تأمــل واداشــته و  اگــر تنهــا عالمــت شــاره  گذاري باشــد، تأث
بــراي لحظــايت وي را از پرداخــن بــه مــن بــاز دارد؛ در ایــن حالــت، متنيــت عنــوان از مــا مي خواهــد بــه متامــي 
ــه در بــرريس ســاختارهاي  ــل، کشــف معنــي و از جمل ــه نظــر مــا کارکــردي در تحلي ــم کــه ب جهــايت توجــه منايي

ترکيبــي، نحــوي و منادهــاي کيفــي مشــوق خواننــده دارد )بوصبــع، 2009-2010، ص25(.
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چه  بســا عنــوان، مجموعــه اي از واحدهــاي زبــاين پيوســته و قابــل تحليــل باشــد، بــر همــن اســاس، مي توانيــم 
آن را در چنــد حــوزه بــرريس کنيــم:

الف(زمینه  ی واژه نامه  ای

عنــوان از چهــار واژه ي "لیــل"، "یفیــض"، "مــن" و "الجســد" تشــکيل مي شــود. واژه ي "لیــل"در فرهنــگ لغــت، 
ــل: ضــد النهــار و الليــل ظــالم  ــل: عقيــب النهــار ومبــدؤه مــن غــروب الشــمس. اللَّيْ اينگونــه آمــده اســت: »اللَّيْ

يــاء...«48 )ابــن منظــور، ج 12، 1992 م، ذیــل ليــل«. الليــل و النهــار الضَّ

ــاض. و  امــا واژه ي "یفیــض" از »)فــاض( املــاء –فيضــاً، و فيوضــاً، و فيضانــاً: كــُرَ حتــى ســال. فهــو فائــض، و فيّ
ُل. و- اإلنــاء: امتــأ حتــى طفــح. و- عينــه: ســال دمُعهــا. و- الشــئ: كــُر. يقــال:  ــيْ يقــال: فــاض النهــُر، و فــاض السَّ
ضــاً: بــاح بــه ومل يطــق كتمــه. و-عليــه الــدرع: اتســعت«.  فــاض الخــر. و- الخــرب: ذاع و انتــرش. و- صــدره بالــرس فيْ

)املعجــم الوســيط، 1376، ج1، ذیــل فــاض(49

همچنــن حــرف "از" در ایــن عنــوان بــراي رشوع غايــت مــکاين اســت و گويــا جســم را بــا مــکاين مشــخص 
ــردد. ــا جــدا مي گ ــز مي شــود ي ــه شــب از آن لربي ــرده ک ک

واژه ي "جســم" در واژه نامــه عبــارت اســت از: »جســم اإلنســان و ال يقــال لغــره مــن األجســام املغتذيــة، و 
ــد، كــا تقــول مــن الجســم:  ال يقــال لغــر اإلنســان جســد مــن خلــق األرض. و الجســد: البــدن، تقــول منــه تجسَّ

ــم«. )ابــن منظــور، ج2، 1992م، ذیــل جســد(50 تجسَّ

ب( زمینه  ی ساختاری)دستوری(

عنــوان "لیــل یفیــض مــن الجســد"، در زمینــه  ی نحــوي، مرکــب و داراي ترکيــب ســاختاري اســت. بــه طــوري 
کــه چهــار واژه ی آن بــه دنبــال هــم آمــده و هــر يــک، معنــي ديگــري را توضيــح مي دهــد. بدیــن ترتیــب کــه 
ایــن عنــوان مرکــب از مســند اليــه "لیــل" و مســند "یفیــض مــن الجســد" اســت و شــب، مبتــداي نکــره و جملــه ي 
ــرب  ــات ع ــذاري در ادبي ــي از عنوان گ ــر رايج ــبک غ ــه س ــا را ب ــوان م ــن عن ــاختار ای ــت. س ــرب اس ــه و خ فعلي

معطــوف مــي دارد.

ــت  ــه انباشــت دالل ــا، ب ــه ســبب در برداشــن مناده ــاعران ب ــایر ش ــه س ــش نســبت ب ــعار دروي ــن اش عناوي
متايــز اســت؛ بــه گونــه اي کــه در آنهــا »منــاد طبيعــي، يکــي از مهم  تريــن عنــارص تصويرگــري مناديــن و قالبــي 
اســت کــه ديــدگاه اختصــايص شــاعر بــه هســتي را نشــان مي دهــد و آن را بــارور مي ســازد؛ همچنــن بــه شــاعر، 
امــکان کشــف تجربه هــاي حيــايت و قــدرت درک عميــق معــاين را مي دهــد و ایــن امــر، نوعــي امتيــاز و يگانگــي 
ــود  ــف خ ــرد، از عواط ــت مي گ ــود را از طبيع ــاي خ ــاعر، مناده ــه ش ــگاه ک ــد. آن ــای وی مي بخش ــه نوآوري ه ب
ــر واژگان  ــن ب ــد؛ بنابراي ــاد را در آن مي دم ــدان مي بخشــد و از وجــود خــود پرتوهــا و موج هــاي رسشــار از من ب
ــک واژه و  ــان ي ــاويت مي ــه، تف ــن زمين ــود. در اي ــزوده مي ش ــت اف ــار از دالل ــک و رسش ــي نزدي ــا معن ــی ب مفهوم
ديگــري نيســت؛ چــرا کــه متامــي واژگان، ايــن امــکان را دارنــد کــه در شــعر، بــه صــورت مناديــن بــه کار گرفتــه 

ــال، 2006 م، ص 149( شــوند. )أغب

ج( زمینه  ی داللی:

48 - »شب، اندکي پس از روز، و ابتداي آن از غروب خورشيد: شب، مخالف روز، و منظور از شب، تاريکي شب؛ و روز، روشني است«.

49 - »لب ريز مي گردد، فايض –ِفيضااملاء: آنقدر آب زياد شد تا رسريز کرد. بنابراين، آن لربيز شونده است، فايض النهر و فاض السيل 

و –االناء: به معني پر شد تا رسريز کرد. وفاضت عينه: اشکش جاري شدو–اليء: زياد شد، و گفته مي شود: فاض الخر، - الخرب: پخش 

شد و انتشار يافت؛ و –صدره بالرس فيضاً: آن را شکار کرد و نتوانست پنهان کند؛ - عليه الورع: وسعت يافت.«

50 - »جسم انسان و به ديگر بدن هاي اطالق مني گردد و به ديگر مخلوقات زمن، به جز انسان، جسد گفته مني شود؛ و جسد، بدن 

است و از ريشه ي آن گويند تجسد شکل گرفت؛ و از ماده ي جسم مي گويند، تجسم: مجسم شد.« 
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در ايــن بــاره مالحظــه مي کنيــم کــه مي تــوان مفهــوم عنــوان را از طريــق دو زمینــه ی ســابق بنــا نهــاد. بــا 
نــگاه بــه عنــوان درمی یابیــم کــه عنــوان، بــا قــرار دادن شــب در حــايل کــه از جســد لربيــز شــده اســت، در خــود 
داللت هايــي بــراي اشــاره بــه تاريکــي و انــدوه دارد. بديهــي اســت کــه بــه همــراه شــب، تاريکــي فــرا مي رســد 
و چــه بســا روان انســان در آن بــه آرامــش مي رســد؛ چــرا کــه شــب هنــگام اســراحت و آرامــش رواين و زدودن 
ــه تاريکــي،  ــگاه ک ــردد آن ــرس گ ــن، چــه بســا باعــث وحشــت و ت ــت در روز اســت؛ همچن خســتگي هاي فعالي
دنيــا را فــرا گــرد. پــس شــاعران، شــب را در بيشــر اشــعار خــود، منــاد درد و رنــج گرفتنــد و اینکــه شــب )رنــج( 
از جســم لربيــز مي گــردد، داللتــي اســت کــه حاکــی از ميــزان رنــج و دردي اســت کــه بــدن بــه آن مواجــه اســت. 
واژگان پيــام عنــوان بــراي ابــزار داللت هايــي گردهــم آمده انــد کــه از هم  نشــيني ايــن واژگان بــا تصويــر، ميــزان 
آن رنــج آشــکار شــده اســت. پــس شــاعرانگي عنــوان، در ارتبــاط شــب بــا جســم و اقــدام بــه انتخــاب واژه ی شــب 
ــد  ــه در آن واژگان جهــت تولي ــه طــوري ک ــا آن مواجــه اســت. ب ــه منظــور ترســيم رنجــي اســت کــه جســم ب ب

ــد. ــج شــاعر، گردهــم آمده ان ــه از رن داللت هــاي برگرفت

با توجه به ساختار عنوان، مالحظه مي کنيم واژگان به سه حوزه تقسيم مي شوند.

آنطــور کــه مشــاهده مي شــود، ايــن زمینه هــا از روابــط و پيوندهــاي ميــان خــود پــرده بــر مي دارنــد. بــه 
نحــوی کــه گــذر زمــان عمــر ايــن موجــود )جســم(را تعییــن مي کنــد؛ بنابرايــن داللــت عنــوان برخــالف انتظــار 
ــل  ــه منبعــي تبدی ــي زمــان را پشــت رس مي گــذارد و جســم ب ــد، معن ظاهــر مي گــردد و چــه بســا داللــت جدي
مي گــردد کــه زمــان، يعنــي شــب و تاريکــي بــا ظلمــت و تاريکــي خــود از آن لربيــز مي گــردد. ويل ايــن داللــت 
همچنــان مبهــم و همــراه بــا ترديــد اســت در اینکــه بــا وجــود ارتبــاط ميــان داللــت دو موضــوع، منظــور از شــبي 

کــه از جســد لربيــز مي گــردد آيــا بــر رنــج شــاعر يــا بــر اوضــاع بحــراين رسزمــن وي داللــت دارد؟

برايــن اســاس، عنــوان "لیــل یفیــض مــن الجســد" از طريــق ابــزار اســتعاره از دنيــاي واقعيــت بــه اشــاره بــه 
واقعيتــي ديگــر، یعنــی رنــج شــاعر و ملــت فلســطن منتقــل می شــود و در منــودار ذيــل قابــل بیــان اســت:

5-2-1-6-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ــا مــن اديب ارتبــاط برقــرار مي کنــد و در پــي  ــا شــگفتي ب ــر اســاس تکنيــک اثرپذيــري همــراه ب خواننــده ب
آن، توجــه بــه مــن يــا گريــز از آن پديــد مي آيــد. ایــن تأثــر و تأثــر از هــان نخســتن نــگاه خواننــده بــه مــن 
ــرد کــه نشانه شناســان آن  ــوان شــکل مي گ ــژه عن ــه وي ــه از مــن و ب ــوگ گون ــد و ارتباطــي ديال ــه وجــود مي آي ب
ــي شــناختي  ــي و زيباي ــد؛ موضوعــي کــه جوانــب ســاختاري، معناي ــروين آن مي دانن ــن ب را مدخــل مــن و ويري
مــن را ترســيم مي کنــد. چــرا کــه عنــوان، درگاهــي اســت کــه تعامــل خوانــش از آن رشوع مي شــود و بنابرايــن، 
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ــم و نخســتن  ــی مي بري ــي شــناختي مــن پ ــه کاســتی  های هــري و زيباي ــه واســطه ي آن ب ــه ب منبعــي اســت ک
عالمتــي اســت کــه خواننــده را بــه ســوی قــرار گرفــن در کنــار مــن و دقــت نظــر در آن ســوق مي دهــد. )بوصبــع، 

2009-2010 ص 29، 30(.

ايــن شــعر، از مجموعــه  ی شــعری "ملــاذا ترکــت الحصــان وحیــداً"51 اســت و ايــن عنــوان از جملــه عناوينــي 
اســت کــه چــه بســا نگرش هــا و تصــورايت را بــراي خواننــده ايجــاد مي کنــد و عــالوه بــر آن، بــا پديــد آوردن تفکــر 
و انديشــه در ذهــن خواننــده پرســش هاي بســياري از ایــن قبیــل را در پــي خــود دارد: آنچــه شــبي اســت؟ آيــا 

امــري مــادي اســت يــا معنــوي؟ آيــا بــه واقعــه اي اشــاره دارد؟

ــا  ــرای م ــری از آن را ب ــارات بيش ــا و انتظ ــن، نگرش  ه ــی م ــال آن، بررس ــش ها و امث ــه پرس ــخ ب ــراي پاس ب
آشــکار گــردد. ايــن مــن از ده قطعــه  ي طــوالين و کوتــاه تشــکيل شــده و بــا ســخن از دو عاشــق ناآشــنا رشوع 
مي شــود، دو عاشــقي کــه غريبانــه بــا يکديگــر مواجــه و از يکديگــر جــدا مي شــوند و رسانجــام حــرت و 
پريشــاين آنــان را فــرا مي گــرد و بــه ســختي بــه هــديف مشــخص دســت مي يابنــد. همچنــن بــا وجــود تــالش بــراي 
بهره  گــري از آن شــب و هالــه اي از تاريکــي و ترگــي پیرامــون آن، بــه نظــر مي رســد آنهــا رنجــي بــزرگ دارنــد 

و آن رنــج ميهــن آنهــا اســت:

)درویش، ج2، 2000م، ص 644( آه مّني، ومنك، ومن بلدي52  

حــوادث در مــن تــا آنجــا ادامــه مي يابــد کــه بــه پايــاين رسگشــاده مي انجامــد، پايــاين کــه بــه نظــر مي رســد 
واقعــه در آن هنــوز وجــود دارد و بــا آن پايــان نيافتــه اســت.

بيد أيّن أتابع أغنيتي:

ياسمن

عىل

ليل

)هان( متوز......53  

ــه  ــای ب ــق معن ــه از طري ــات و عبارت هــاي انباشــت شــده، وجــود دارد ک ــن مــن مجموعــه اي از کل در اي
حــوزه اي معــن مرتبــط مي گردنــد کــه هــان شــب و غربــت اســت؛ و بــه دنبــال آن احساســايت قــرار دارد کــه در 
وجــود مخاطــب انعــکاس مي يابــد تــا احســايس منفــي را پديــد آورد. بــه عبــارت ديگــر، تاريکــي و غربــت موجــود 

در مــن، چــه بســا احســايس منفــي را در برابــر اشــياء پرامــون در مــا بــه وجــود مــي آورد.

51 - چرا اسب تنها گذاشتی.

52 - آه از من و از تو و از وطنم.

53 - در حايل که من موسيقي خود را ادامه مي دهم/ ياسمن بر شب متوز.
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بــا نــگاه بــه انباشــت ایــن مــن، مشــاهده مي کنيــم کــه بســياري از واژگان آن بــر گــرد يــک محــور هســتند 
و تفــاوت ميــان آن و منظومــه ی توصيفــي، در ايــن اســت کــه رابطــه ميــان مرکــز و واژگان پرامــون در منظومــه ی 
توصیفــی مجــازي اســت و از ايــن منظــر ميــان آنهــا اتحــاد وجــود دارد؛ حــال آن کــه چه  بســا از لحــاظ مفهــوم 

اصــي بــا يکديگــر شــباهت چندانــی ندارنــد.

ــاره دارد و  ــاين اش ــرت و پريش ــه ح ــت ب ــاختار نخس ــود دارد، س ــي وج ــاختار توصيف ــن، دو س ــن م در اي
مي تــوان بــا شــکل ذيــل آن را نشــان داد.

امــا واژگان موجــود در منظومــه ی توصیفــی دوم، از لحــاظ داللت هــای عميــق واژگانــی تفــاوت چنــداين بــا 
ســاختار نخســت ندارنــد؛ بــه گونــه اي کــه عنــر معنــي در ايــن زنجــره بــه تاريکــي و ظلمــت اشــاره دارد و ايــن 

حالــت منفــي معنایــی اســت کــه پيشــر بــدان اشــاره شــد و مي تــوان بــا منــودار ذيــل آن را بیــان کــرد.
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ــا تفــاوت بســياري ميــان مفهومــي کــه  اگــر بخواهيــم واژگان هــر دو ســاختار را مقايســه کنيــم، چه  بســا ب
خواننــده از هــر دوی آنهــا برداشــت مي کنــد، مواجــه شــويم. از ايــن منظــر کــه پريشــاين و حــرت، حالتــي منفــي 
ــدان دچــار مي شــود و رنــج حاصــل از آن او را  اســت کــه چه  بســا شــخيص در پــي زندگــي در رشايــط بحــراين ب
در وضعيــت پريشــاين، حــرت و آشــفتگي قــرار مي دهــد. همچنــن تاريکــي و ظلمتــي کــه همــراه بــا شــب فــرا 
ــن دو  ــم در اي ــه ي مه ــل توجــه اســت. نکت ــز قاب ــرس و وحشــت انســان مي شــود نی ــث ت ــاً باع مي رســد و غالب
ســاختار ايــن اســت کــه هــر مجموعــه از ايــن واژگان، اشــاره بــه حالــت مشــخيص از محيــط شــاعر دارد. شــاعري 
ــر تجــاوز اشــغالگران و محروميــت وي  ــد و از آن در براب ــا ميهــن اشــغايل خــود رسود مي خوان ــاط ب کــه در ارتب
ــت  ــاد مل ــج آح ــک و رن ــاع تراژي ــاد اوض ــا من ــب" در اينج ــن، واژه ي "ش ــد؛ بنابراي ــاع مي کن ــي دف از دوران کودک
ــع حقــوق و  ــان از تضيي ــه همچن ــت فلســطن اســت ک ــن منظــور از جســد، هــان مل فلســطن اســت. همچنی

ــرد. ــج مي ب ــود رن ــاي خ رسمایه ه

بنابرايــن شــب در اينجــا منــاد اوضــاع تراژيــک ملــت فلســطن اســت و تکــرار ايــن واژه در من و ديگــر واژگان 
ــا يکديگــر تاريــک مي شــوند"،  ــد "درياهــاي کهــن"، "ب ــد، مانن ــت دارن ــر تاريکــي و ظلمــت دالل مرتبطــی کــه ب
"آســاين رشابــی رنــگ"، "پرنــده ي زرد" و ديگــر واژگان مرتبــط ايــن حــوزه، تنهــا بــه ميــزان انــدوه  و رنجــي اشــاره 

دارد کــه جــای جــای قصيــده را فــرا گرفتــه اســت.

بــه گونــه اي کــه در اينجــا رابطــه ي تضــاد در ميــان واژگان عنــوان یعنــی )شــب، لــب ريــز مي گــردد، جســد( 
وجــود دارد کــه در نتيجــه ي آن در معــاين اصــي ســاختار عنــوان تحــول رخ داده اســت؛ در شــکل ذيــل مي تــوان 

بــه ايــن مســئله اشــاره کــرد.

اين هان مطلبي است که سطرهاي بعد بر آن تأکيد دارند:

من أنا بعد منفاك يف جسدي؟

آه مني، ومنك، ومن بلدي54

...

54 - من پس از تبعيدگاه تو، چه کي هستم/آه از من، از تو و از وطنم.../ فردايم را به من نشان بده/ در هر متوز ياسمن مرا به 

خياباين مي برد/ که هديف در برندارد.
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أريني غدي !...

يف كل توز يحملني الياسمني إىل

)درویش، ج2، 2000م، ص 644( شارع، ال يؤدي إىل هدف،  

در اينجــا، ســاختار عنــوان "لیــل یفیــض مــن الجســد"، معنايــي را تشــکيل داده کــه از ماهيــت مــن پــرده بــر 
مــي دارد. بــه گونــه اي کــه معــاين »بــراي تحقــق يــک ديــدگاه خوانــي از داللــت عمومــي مــن، گردهــم آمده انــد 
و متامــي واژگان مرادفــی کــه در زيــر مجموعــه ي ايــن واژه قــرار دارنــد بــر ميــزان رابطــه ي عميــق عنــوان و مــن 
ــد. ايــن در حــايل اســت کــه ايــن عنــوان از جملــه عناويــن فريبنــده ای اســت کــه امــکان گشــودن  داللــت دارن

رمزهــا و درک معنــاي آن بــدون خوانــش دقيــق در اليه هــاي مــن وجــود نــدارد.

از ایــن رو، اگــر بخواهیــم ایــن عنــوان را بــر حســب مضمــون مــن عنوان گــذاری کنیــم، ایــن چنیــن مطــرح 
ــت فلســطین" اســت. می شــود: "رنج  هــای مل

5-2-2. داللت "رسود" و "ترانه" در عناوین اشعار

ــا مــن،  ــوان و رابطــه ی آن ب ــا بررســی عن ــا ب ــت دارد، ام ــر شــادی دالل ــه" بیشــر ب واژه هــای"رسود" و "تران
شــاید ایــن داللــت دگرگــون شــود.

5-2-2-1. "آواز قفس": نیام یوشیج

عنــوان در هــر اثــر ادبــی یــک نشــانه  ی زبانــی محســوب شــود کــه بــه مضمــون مــن اشــاره دارد و حاکــی 
از داللــت آن اســت؛ بدیــن ترتیــب، مــن "عنــوان" بــه نوعــی همســان بــا مــن اصلــی اســت و می توانــد بــه طــور 

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا مــن اصلــی ارتبــاط برقــرار کــرده و گفتگــو کنــد.

ــه  ــه ک ــرده اســت. هانگون ــه ک ــودکان هدی ــه ک ــه آن را ب ــا اســت ک ــو نی ــه اشــعار ن "آواز قفــس" از جمل
طبیعــت محــل زندگــی نیــا در اشــعار او بســیار اثرگــذار بــوده، در ایــن قصیــده نیــز ایــن تأثیــر قابــل مشــاهده 
اســت. پرنده هــا و طبیعــت، عنــارص اصلــی ایــن شــعر هســتند کــه در آن ویژگی  هــای هــر یــک از حیوانــات بــا 
نــری شــعرگونه ســاخته و پرداختــه شــده اســت. در ایــن اثــر، نگــرش نیــا بــه طبیعــت چنــان چشــمگیر اســت 

ــرد. ــال می  ب ــای خی ــه دنی ــای واقعــی ب کــه خواننــده را از دنی

ایــن شــعر نیــا از جملــه اشــعاري اســت کــه بــه زیبایــی توانســته اســت عنــارص طبیعــت را در معــرض دیــد 
مخاطــب قــرار دهــد.

5-2-2-1-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

ــد  ــوان آن را در چن ــی تشــکیل شــده اســت، می ت ــد واحــد زبان ــوان از چن ــن عن ــه ســاختار ای ــه ک هانگون
ــل و بررســی کــرد: ــه تحلی زمین

الف( زمینه واژه نامه  ای

ــوت،)رصاح( و  ــه:» ص ــت نام ــای"آواز" در لغ ــت. معن ــده اس ــکیل ش ــس" تش ــوان از دو واژه  ی "آواز قف عن
ــد و...«  ــم، تغــرّد، تغری ــر، ترنی ــی... آواز گردانیــدن، تحری ــدن، تغّن ــد... آواز خوان ــاد، آوای بلن بانگ...خــروش، فری

ــل آواز( ــدا، 1377ش، ج1، ذی ــت. )دهخ ــده اس آم

امــا قســمت دوم عنــوان واژه ی"قفــس"، بــه معنــای اتــاق کوچکــی اســت کــه از تــور، میلــه یــا چــوپ ســاخته 
می شــود تــا پرنده هــا یــا حیوانــات در آن نگهــداری شــوند. در لغــت نامــه آمــده اســت: » قفــس: جایــی باشــد کــه 
شــبکه دارد کــه از چــوپ و برنــج و آهــن و امثــال آن بافنــد و جانــوران و پرنــده  ی وحشــی را در آن کننــد و معــرّب 
آن قفــص باشــد بــه صــاد بــی نقطــه. کوفجــان: شــکل تنــوره چــون قفــس، طــاوس و زاغــش همنفــس چــون ذروه 
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افــالک بــس مریــخ وکیــوان بیــن در او )خاقانــی(...« )پیشــین، ج12، ذیــل قفــس(

زمینه  ی ساختاری)دستوری(

ایــن عنــوان مرکــب اســت و از دو واژه ی اســمی ســاخته شــده اســت؛ پــس عنــوان شــامل مســند الیــه )آواز( 
و مســند)قفس( اســت. واژه ی مســند تــا حــدی منظــور از عنــوان را آشــکار می کنــد، زیــرا مضــاف الیــه مخصوصــاً 
ــی  ــاف را معرف ــد، مض ــا نباش ــوم و گوی ــی مفه ــه تنهای ــن ب ــودش در م ــد و وج ــم باش ــاف مبه ــه مض ــی ک زمان
می کنــد. امــا در ایــن عنــوان منظــور از آواز، آواز قفــس نیســت بلکــه آواز پرنــده در قفــس اســت کــه در مــن 
عنــوان مجــاز در اســناد دارد زیــرا قفــس آواز منی خوانــد و پرنــده ی موجــود در آن آواز می خوانــد. یعنــی معنــای 

ایــن عنــوان "آواز پرنــده در قفــس" اســت.

زمینه داللی

آواز در میــراث فرهنگــی جهــان ریشــه باســتانی دارد و بــا همــه  ی فرهنگ  هــای جهــان رابطــه دارد و تصــوری 
از گذشــته بــه مــا ارائــه می کنــد. در گذشــته، مــردم بــه هنــگام کار خصوصــاً کار بــر روی زمیــن آواز می خواندنــد 
ــه  ــود ک ــدا ب ــا ح ــهورترین آن آوازه ــود. از مش ــته ش ــان کاس ــنگینی کارش ــود و از س ــع ش ــان رف ــا خستگی  ش ت
شــربانان آن را هنــگام بــه ســفرهای طوالنــی در صحــرا، بــرای رسگــرم شــدن خــود می خوانــد. در واقــع، از آنجایــی 
کــه آوازخوانــی ریشــه اصلــی موســیقی بــوده اســت، بنابرایــن انســان  ها همــواره بــرای ایجــاد حــس شــادی آواز 
ــی را  ــادر اســت احســاس درد و ناراحت ــه انســان احســاس خوشــایندی می دهــد، ق ــا ب ــه تنه ــد. آواز ن می خواندن
برطــرف کنــد و حتــی بــه عمــر آدمــی بیفزایــد؛ چنانکــه در حــال حــارض نیــز پزشــکان آواز خوانــی و موســیقی را 

بــه عنــوان روشــی درمانــی توصیــه می کننــد کــه باعــث آرامــش اعصــاب می شــود.

اما قفس بر محل سکونت داللت دارد.

آواز ◄ واقعه )فعل(.

قفس ◄ مکان.

5-2-2-1-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ــا ســادگی ذهــن  ــا ب ــودکان رسوده شــده، عبارت هــای مــن ســاده اســت ت ــرای ک ــن شــعر ب ــه ای از آنجــا ک
کــودکان ســازگار باشــد؛ بنابرایــن، واژه ی آواز در اینجــا مفهومــی واقعــی دارد تــا بــا مضمــون مــن هاهنگ باشــد.

ســاختار شــعر نیــز کوتــاه و تنهــا از دو بنــد تشــکیل شــده اســت؛ ایــن کوتاهــی بــرای ایــن اســت کــه خــارج 
از حوصلــه  ی کــودکان نباشــد و همچنیــن کوتاهــی بندهــای آن گویــای آهنــگ تنــد شــعر کودکانــه و متناســب 

بــا اشــعار آنــان اســت:

من مرغک خواننده  ام

می  خوانم من، نالنده  ام

پرورده ابر و گلم

)نیا یوشیج، 1375ش، ص119( می خوانم من، من بلبلم  

ــا هــم رابطــه  ای  ــد کــه واژگان آن ب ــه دســت می آی ــا معنابــن "طبیعــت" ب ــا بررســی مــن یــک انباشــت ب ب
ــرد: ــه آن اشــاره ک ــر ب ــوان در منــودار زی ــد و می ت مــرادف دارن
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چنانکــه در ایــن انباشــت مالحظــه می شــود، طبیعــت بــا آواز بلبــل بــه عنــوان منــودی از جلوه  هــای 
ــه داشــته اســت.  ــه طبیعــت عالق ــه شــاعر بســیار ب ــن نشــان می دهــد ک ــی دارد و ای طبیعــت، رابطــه ی عمیق

ــربد. ــه کار ب ــعارش ب ــارص آن در اش ــت و عن ــن طبیع ــا مضامی ــت ت ــرده اس ــعی می  ک ــن، س بنابرای

عنــوان شــعر، داللتــی آشــکار و ســطحی دارد کــه همســان بــا مضمــون مــن و خالــی از ابهــام و تعقیــد لفظــی 
اســت؛ زیــرا هــدف شــاعر از رسودن ایــن قصیــده ایجــاد شــادی در دل کودکان اســت.

تکــرار واژه ی آواز و آواز خوانــدن بلبــل در مــن، نشــان می دهــد کــه عنــوان ایــن شــعر بــا مــن آن رابطــه ی 
مســتقیمی دارد.

5-2-2-2. "رسود ابراهيم در آتش" شاملو

شــعر "رسود ابراهيــم در آتــش" يکــي از اشــعار دفــر "ابراهيــم در آتــش" شــاملو اســت کــه آن را در ســال 
1352ش رسوده اســت. وي از جملــه شــاعرانی اســت کــه مي تــوان تحــوالت اجتاعــي و ســيايس را بــه وضــوح و 
فــراواين در آثــارش مشــاهده کــرد. بيــان شــاعر در ايــن مــن شــعري، بيــان حــايس و از زبــان شــخصيت يــا قهرمــان 

شــعر اســت کــه تعهــد انســاين و اجتاعــي در آن چشــمگر اســت.

ايــن شــعر در زمــان واقعــه ي ســياهکل رسوده شــده اســت کــه »شــاملو در حــايل کــه در هنگام رسايش "شــکفن 
در مــه" بــه نوميــدي کامــل )هــم از خــود و هــم از زمانــه اش( رســيده بــود، پــس از شــور و هيجــاين کــه واقعــه ي 
ســياهکل در بخــش وســيعي از روشــنفکران و ديگــر مــردم ايجــاد کــرد، ديگــر بــاره بــه پاخاســت و شــورانگيزترين، 

عميق تريــن و موثرتريــن شــعرها را در ســتايش چريک  هــا نوشــت«. )لنگــرودي، 1384ش، ج4، ص328(

شــاعر در دفــر "ابراهيــم در آتــش" ســعي مي کــرد تــا واقعه هــاي روزگار خــود را در ايــن دفــر منعکــس کنــد. 
وي بــه ســتايش معارضــان رژيــم پادشــاهي و شــکنجه و اعــدام برخــي از آنهــا در شــعر خــود پرداختــه اســت.

5-2-2-2-1. برريس زبان شنايس و نشانه شنايس عنوان

براي برريس من و رابطه اش با عنوان، ابتدا عنوان را در سه زمينه برريس مي کنيم:

الف( زمينه واژه نامه  ای

عنــوان ايــن شــعر از چهــار واژه تشــکيل شــده اســت و هــر يــک از آنهــا معنايــي دارد. معنــاي رسود در لغــت 
نامــه چنیــن اســت:» موســيقي، فغانــی "رسود"... خوانندگــي و گويندگــي مرغــان و آدميــان، نغمــه، غنــاء... نغمــه 

و آواز...« )دهخــدا، ج6، 1377ش، ذيــل رسود(



| 126 |

ابراهيــم: يکــي از پيامــربان خــدا اســت کــه در قــرآن ســوره ي بــه نــام وي آمــده اســت. خداونــد ابراهيــم را 
در قــرآن بــا لقــب "خليــل اللــه" يعنــي دوســت خــدا خوانــده اســت. در روزگار ابراهيــم پيامــرب مــردم، بــت پرســت 
بودنــد، او کــه می خواســت مــردم را از غفلــت بيــدار کنــد و بــه ايشــان درس بدهــد، همــه ی بت هــا را شکســت 
و تنهــا بــت بــزرگ را باقــي گذاشــت. ســپس مباحثــه ای ميــان ابراهيــم و بــت پرســتان بــه وجــود آمــد کــه در قــرآن 
ــا ابراهيــم از اســتدالل های او رشمســار شــده  ــا اینکــه پــس از گفتگــو ب ذکــر شــده اســت. مــردم بــت پرســت ب
بودنــد، تصميــم گرفتنــد وي را بــه آتــش بيندازنــد؛ امــا خداونــد بــه آتــش دســتور داد کــه رسد شــود و بــراي وي 

يب خطــر گــردد. در ایــن شــعر، شــاعر از داســتان ابراهيــم در قــرآن الهــام گرفتــه اســت.

در: حرف اضافه است.

ــده ي  ــش، خورن ــر و سانســکريت هــوت آت ــرس و اوســتايي آت ــدي آت ــش – )از زن ــه: »آت ــش در لغــت نام آت
ــا نوريســت  ــوام ب ــا و آن حــرارت ت ــارص اربعــه ي قدم ــده( يکــي از عن ــش، خورن ــاين + آت ــاين؛ از هــوت، قرب قرب
کــه از بعضــی اجســام ســوختي برآيــد، چــون چــوب و ذغــال و امثــال آن. آذر، آدر، ورزم، تــش، آديــش و داغ...« 

ــش( ــل آت )دهخــدا، ج1، 1377ش، ذي

ب( زمينه ي ساختاري)دستوري(

ســاختار ايــن عنــوان متشــکل از چهــار واژه اســت؛ بــه جــز حــرف اضافــه، ســه واژه ي اســمي در ايــن ســاختار 
همگــی مفــرد هســتند. یکــی از داللت هــاي ســاختار مفــرد، عــدم تعــدد اســت کــه نشــان مي دهــد ايــن شــعر 
اشــاره بــه شــخصيتی دارد کــه ظاهــراً ابراهيــم پيامــرب، منــادی از آن اســت. کاربــرد ســاختار اضافــه در عنــوان ايــن 

شــعر، داللــت ايــن عنــوان را روشــن تــر کــرده اســت.

ــدي در  ــه ی جدي ــوان شــعري، جنب ــزرگ در عن ــي ب ــوان يــک شــخصيت دين ــه عن آمــدن شــخصيت پيامــرب ب
ــه شــار مــي رود. ــه ب ــن نظــر جــز عنوان هــاي نوآوران ــرده اســت و از ای ــذاري ايجــاد ک ــوان گ عن

ج( زمينه ي داليل

عنــوان ايــن شــعر داللت هــاي متعــددي را بــه ذهــن خواننــده القــا مي کنــد؛ چــه در ســطح ســاختار کامــل 
ــش"  ــم در آت ــا "ابراهي ــه "رسود" ي ــی آن ک ــطح جزئ ــه در س ــت و چ ــش" اس ــم در آت ــه "رسود ابراهي ــوان ک عن
اســت. زیــرا از داللت هــاي رسود آواز و موســيقي آهنــگ و بانگــي اســت کــه از گلــوي انســان يــا مرغــان برآيــد. 
ــد، داســتان ابراهيــم پيامــرب و انداخــن  همچنیــن وقتــي کــه خواننــده واژه هــاي "ابراهيــم در آتــش" را مي خوان

ــه ذهنــش تداعــي مي شــود. ــه دســتور منــرود، ب وي در آتــش ب

بــه نظــر مي رســد کــه آمــدن نــام ايــن شــخصيت دينــي بــزرگ در عنــوان، ابعــاد داليل دارد؛ چــرا کــه ابراهيــم 
منــادي از بخشــش و ايثــار و مبــارزه بــا باطــل اســت کــه بــه دســتور خــدا بــه بــت خانــه ی شــهر خــود رفــت و همه ي 

بت هــا را در هــم شکســت و همــن امــر باعــث شــد تــا جــان وي بــه خطــر بيفتــد امــا خداونــد او را نجــات داد.

بنابراين، آمدن شخصيت ابراهيم پيامرب در عنوان، نقايب براي اظهار حالتي يا واقعه اي خاص است.

5-2-2-2-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ایــن مــن شــعري از يــازده بنــد تشــکيل شــده اســت کــه شــاعر در آن بــه کشــته شــدن فــردی بــه نــام مهــدي 
ــه  ــد ک ــود و مي گفتن ــق ب ــن خل ــازمان مجاهدي ــاي س ــی از اعض ــي یک ــدي رضاي ــد. »مه ــراض مي کن ــي اع رضاي
ســاواک در جريــان شــکنجه  اش بــراي تخليــه ي اطالعــات، اعضــاء بدنــش را ســوزانده بــود کــه ســبب مرگــش شــد.« 

)لنگــرودی، ج4، 1384ش، ص 336(

عــي رغــم اينکــه عنــوان ايــن شــعر بــه ابراهيــم پيامــرب اشــاره مي کنــد، در مــن، هيــچ اشــاره اي بــه او يــا 
وقایــع زندگيــش بــه چشــم منی خــورد. بــا ایــن وجــود، »ايــن شــعر از آغــاز تــا فرجــام از مفاهيــم عميــق اســاطري، 
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گرانبار اســت و ســاخت و رسشــتي کامالً اســطوره اي دارد. رصف نظر از اشــارات اســاطري آشــکار در اين رسوده، 
ــن  ــي اي ــا مضامين ــب ســازي هاي شــگفت و متناســب ب ــي، اســفنديار و پاشــنه ي آشــيل، و ترکي ــن تن ــد روي مانن
چنــن مثــل کــوه  وار و شــر آهنکــوه مــرد؛ شــاعر بــه اقتضــاي زمانــه و بــا ديــدن واقعــه و حادثــه اي خــاص، شــکي 
عمومــي و جوهــري کل  گــرا و جهــان شــمول بــه آن بخشــيده و بــا دســت مايــه قــرار دادن بينش هــا و کنش هــاي 
يــک شــخصيت دينــي، چهــره اي اســطوره اي متناســب بــا روش  هــا و منش هــاي جامعــه ي خــود آفريــد و ثابــت 
کــرده کــه اســطوره ها فقــط فراورده هــاي جامعه هــاي ابتدايــي و کهــن نيســتند بلکــه ذهنيــت جوامــع امــروزي 
ــي و هــري دارد.«  ــره ســيايس و اجتاع ــاي روزم ــزي در ســاخن اســطوره از رويداده ــرت انگي ــي ح ــز تواناي ني

)خادمــی کوالیــی، پاییــز 1386ش، ص123(

بنابرايــن، ابراهيــم در ايــن مــن تنهــا منــادي اســت کــه شــاعر بــراي اشــاره بــه وضعيــت محيــط خــود و ابــراز 
اعــراض و عصيــان خويــش از مــرگ دردنــاک برخــی از مخالفــان حکومــت بــه آن پرداختــه اســت.

»- آيا نه

يکي نه

بسنده بود

که رسنوشت مرا بسازد؟

من

تنها فرياد زدم

)شاملو، 1391 ش، ص727( نه!  

در بنــد اول ايــن شــعر، شــاعر اشــاره مي کنــد کــه شــخصيت مــورد نظــرش جــزء آزادي خواهانــی اســت کــه 
آينــده اي خــوب را بــراي رسزمــن خــود آرزو داشــته و از ایــن رو، در ايــن مــن يــک انباشــت بــا معنابــن "ســبز" 
وجــود دارد کــه واژگان آن انباشــت بــا معنابــن رابطــه ي مرادفــی دارنــد؛ منــودار زيــر بیانگــر ایــن رابطــه اســت:

ايــن انباشــت بــه آزادي و بهبــود وضعيــت جامعــه اشــاره دارد، زیــرا رنــگ ســبز همــواره منــادی از اميــد بــه 
آزادی و آينــده اي خــوب اســت؛ چــرا کــه اغلــب انســان  ها اعــم از مســلان يــا غــر مســلان اعتقــاد دارنــد کــه 
بهشــت، جايــي رسســبز اســت و در بعــي مواقــع نیــز رنــگ ســبز بــه عنــوان منــادی از اصــالح و حاصــل خيــزي 

بــه کار مــي رود.

در ازای ايــن انباشــت، يــک منظومــه ي توصيفــي در ايــن مــن پيــدا مي شــود کــه بــه "اعــدام" رضايــي اشــاره 
دارد:
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ــا بــرريس ايــن مــن آشــکار می شــود کــه اعــدام "مهــدی رضايــي" در درون شــاعر بســیار تأثرگــذار بــوده  ب
اســت، بــه ویــژه کــه روش کشــن او خونــن و دردنــاک بــوده اســت. همچنانکــه اشــاره کرديــم دفــر "ابراهيــم 
در آتــش" شــاملو بــه اوضــاع نابســامان ســيايس و اجتاعــي روزگار شــاعر اشــاره دارد و شــعر "رسود ابراهيــم در 

آتــش" جــز يکــي از اشــعار ايــن دفــر اســت.

ــود  ــعر خ ــاين ش ــر پيش ــام ب ــن ن ــا آوردن اي ــرد، ام ــم" مني ب ــي از "ابراهي ــعر نام ــن ش ــاملو در اي ــه ش »گرچ
حکايــت از مقايســه اي ميــان ابراهيــم اســاطري و ابراهيــم زمــان از ديــدگاه شــاملو دارد.« )پورنامداریــان، 

ص252( 1374ش، 

از ايــن رو، رابطــه ی ميــان عنــوان و شــعر رابطــه ای مناديــن اســت کــه در آن، عنــوان مــن بــه ابراهيــم پيامــرب 
ــه ســبب شکســن بت هــاي کافــران روزگار خــود اشــاره دارد و ايــن واقعــه منــادی از  و انداخــن وي در آتــش ب
مقاومــت در برابــر کفــر و ظلــم اســت؛ همچنانکــه مــن نیــز اشــاره بــه اعــراض و عصيــان "مهــدي رضايــي" در 

برابــر حکومــت روزگار خــود اســت کــه در پايــان منجربــه اعــدام وي شــده اســت.

در ترکیــب واژگان ايــن عنــوان تضــادی بــه چشــم می خــورد. زيــرا قســمت اول آن یعنــی "رسود"، بــر شــادي 
و شــادماين داللــت دارد، در حــايل کــه قســمت دوم آن کــه "ابراهيــم در آتــش" اســت، بــه واقعــه ي غــم انگیــز 
ــت  ــه وضعي ــاره ب ــراي اش ــادی ب ــم من ــع ابراهي ــد. در واق ــاره مي کن ــش اش ــرب )ع( در آت ــم پيام ــن ابراهي انداخ
غم  انگيــز جامعــه و مقاومــت در برابــر ظلــم و فســاد اســت. ايــن تضــاد را مي تــوان در مربــع معناشــنايس زيــر 

نشــان داد:

نه غم نه شادی

غم شادی

ــه  ــاره ب ــعر، اش ــوان ش ــاد در عن ــه متض ــن دو وج ــود اي ــه وج ــت ک ــوان گف ــن مي ت ــانه هاي م ــاس نش براس
وضعيــت جامعــه شــاعر اســت کــه بــه رغــم اينکــه ظلــم و فســاد بــر آن حاکــم اســت، در درون شــاعر احســاس 

بهبــودي اوضــاع و آينــده ي بهــر وجــود دارد کــه بــا مقاومــت محقــق خواهــد شــد.

بنابرایــن، »ايــن شــعر خــود حاســه ي مــردي اســت کــه در برابــر حاکــم مســتبد و نظــام ســتمگر مي ايســتد 
و مثــل ابراهيــم کــه در مقابــل ادعــاي خدايــي منــرود مي ايســتد و رس تســليم در مقابــل او و بت  هايــش فــرود 
ــرود  ــش من ــر آت ــد. اگ ــه" مي گوي ــن "ن ــداي دروغ ــه خ ــد و ب ــن مني ده ــتم ت ــليم و س ــه تس ــز ب ــي آورد، او ني من
ــل زور و ســتم  ــه در مقاب ــا يــک تن ــم  وار در عــر م ــم گلســتان مي شــود، گلســتان مــردي کــه ابراهي ــر ابراهي ب
ــت.«  ــجاعانه اس ــرگ رسخ و ش ــز م ــد، ني ــاري مني جوي ــوع و خاکس ــزرِو ط ــوي را در ب ــت مين ــتد، و بهش مي ايس

)پورنامداريــان، 1374ش، ص252(
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عنــوان ایــن شــعر بــا مــن رابطــه  ای غیــر مســتقیم دارد، زیــرا کــه عنــوان در مــن مالحظــه نشــده و فقــط 
شــاعر شــخصیت "ابراهیــم" پیامــرب را بــه منزلــه ی منــادی از مقاومــت در برابــر ظلــم در مــن شــعر بــه کار بــرده 
اســت کــه خوانــش دوم ایــن عنــوان می تــوان اینگونــه باشــد: "اعــدام مهــدی رضایــی" اســت، زیــرا موضــوع مــن 

دربــاره ایــن مســئله اســت.

5-2-2-3. "رسود ستاره": شفيعي کدکني

از آنجــا کــه عنــوان، يــک مــن مســتقل را تشــکيل مي دهــد، هســته ی اســايس هــر متنــی بــه شــار مــي رود 
و هــر نوشــته ای کــه پــس از آن مي آيــد بــه منزلــه ی رشح و توضيحــی بــراي آن اســت.

ــا  ــن ي ــه م ــت ک ــان اس ــر گفت ــاس ه ــود دارد، اس ــه وج ــا صفح ــن ی ــک م ــاالي ی ــه ب ــواين ک ــن، عن بنابراي
ــه  ــي ک ــا جاي ــت؛ ت ــتوار اس ــر آن اس ــا ب ــش در معن ــا کش ــل ي ــا تعدي ــق رشح ي ــره از طري ــش و غ ــا بخ ــل ي فص
ــن  ــک م ــوان، هســته  ی ی ــه عن ــرا ک ــوان خالصــه مي شــود. چ ــن در عن ــوارد م ــب م ــم: در اغل ــم بگويي مي تواني
www. /اســت و هــر چيــز ديگــري بــه جــز آن، شــاخه ای از عنــوان محســوب مي شــود. )حمــداوی، 2006/7/31م

)diwanalayab.com

ايــن شــعر یکــی از اشــعار دفــر "از بــودن و رسودن" اســت کــه در ســال 1356ش منتــرش شــده اســت؛ و از 
ــت  ــر ضــد وضعي ــه ی اعــراض ب ــوان در آن روحی ــل از انقــالب شــفیعی کدکنی اســت کــه مي ت ــه اشــعار قب جمل

حاکــم بــر جامعــه را مشــاهده کــرد.

ــه  ــد و حســاس نســبت ب ــام شــاعري متعه ــه ي دفرهــاي شــعرش در مق ــه شــهادت هم »شــفيعي کدکني ب
اوضــاع اجتاعــي جامعــه و حــال و روز مــردم و شــيفته ي حــق و عدالــت، آن درون پــر بــاغ و بــاران و ارشاق را 
در خدمــت تصويــر و توصيــف ايــن بــرون زهرآگــن و ظلــاين گذاشــته اســت تــا شــايد بــه نــروي آن، ايــن بــرون 
را تغيــر دهــد و بــه هيــأت و جلــوه و جــال آن درون در آورد. تحقــق چنــن آرزويــي مــرشوط بــه آزادي اســت 
و متامــي کوشــش انســان پيــدا و ناپيــدا روي بــه تحقــق ايــن آرزو دارد.« )پورنامداریــان، مــرداد 1390ش، ص31(

بــا بــرريس ايــن مــن، مي تــوان بــا انديشــه ی اعــرايض شــاعر آشــنا شــد امــا قبــل از بــرريس مــن، ابتــدا عنــوان 
ــم. ــرريس مي کني را ب

5-2-2-3-1. برريس زبان شنايس و نشانه شنايس عنوان

عنوان را مي توان در سه زمينه تحليل و برريس کرد:

الف( زمينه ي واژه نامه  ای

عنــوان ايــن شــعر "رسود ســتاره" اســت کــه واژه ي "رسود" قبــالً بــرريس شــده اســت، امــا واژه ي "ســتاره" در 
ــه علــت حــرارت زيادشــان  ــوراين در آســان کــه نورشــان ب ــا شــده اســت: »اجــرام ن ــن معن فرهنــگ لغــت چنی

ــتاره( ــل س ــن، ج2، 1371ش، ذی ــد.« )معی ــرق مي کن ــتاره ها ف ــگ س ــرارت رن ــدت ح ــه ش ــته ب ــد، بس مي باش

ب( زمينه ي ساختاري)دستوري(

دســتور زبــان کليــدي بــراي فهــم معنــاي عنــوان اســت اگــر معنــاي آن مبهــم باشــد، در آن حالــت دســتور 
ــرد. )کرکــب، 2009-2010م، ص47( ــار هــر شــعري قــرار مي گ ــزاري در اختي ــه صــورت اب ــان ب زب

عنــوان ایــن شــعر از دو واژه تشــکيل شــده اســت کــه هــر دو اســم مفــرد اســت. علیرغــم اينکــه ايــن عنــوان 
ــود در  ــانه هاي موج ــر نش ــتاره" - بناب ــراً "رسود س ــه ظاه ــم دارد. چنانک ــی مبه ــت، معناي ــب از دو واژه اس مرک

مــن – دربــاره ي شــاعر و محيــط اطرافــش اســت.
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ج( زمينه داليل

ــره اطــالق مي شــود،  ــا نغمــه، آواز و غ ــر خوانندگــي ي ــر شــعر و گاهــي ب ــي کــه "رسود" گاهــي ب از آنجاي
ایــن واژه داللت هــاي متعــددی دارد. از طرفــی رسود را گاه بــراي ابــراز شــادي و گاه غــم مي خواننــد، امــا زمانــی 
ــر نــور و  ــرا "ســتاره" ب ــا "ســتاره" ترکيــب مي شــود، داللــت آن کمــي روشــن  تر مي شــود؛ زی کــه واژه ی "رسود" ب

روشــنايي داللــت دارد.

مــردم - خصوصــاً در زمــان قديــم- ســتاره ها را همچــون راهنایانــی می دانســتند کــه بــه جهت یابــی 
مســافران در تاريکــي کمــک مي کــرده اســت. مشــهورترين ایــن ســتارگان راهنــا "دب اکــرب" اســت کــه صــورت 
فلکــي  متشــکل از هفــت ســتاره اســت. "دب اکــرب" راهنــای افــراد بــه ســوي صورت هــاي فلکــي ســياه گوش و 
ســاک رامــح )نگهبــان شــايل( اســت. بنابرايــن و بــا توجــه بــه کارکــرد و بــار معنایــی واژه ی ســتاره در اذهــان 
مــردم، مي تــوان گفــت وقتــي کــه واژه ي "ســتاره" بــا واژه ي "رسود" ترکيــب مي شــود، داللــت مثبتــی را بــه ذهــن 

ــد. ــا مي کنن ــده الق خوانن

5-2-2-3-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

شــعر "رسود ســتاره" – همچنانکــه اشــاره کرديــم – جــزء اشــعار دفــر "از بــودن و رسودن" اســت؛ در ايــن 
دفــر »حضــور فلســفه و تفکــر و پيونــد آن بــا عرفــان بــا بــه کارگــري واژگاين لطيــف و تــراش خــورده بــه چشــم 
مي خــورد. شــعرها بــه رضورت فضــاي مبــارزه بــا شــاه، ســيايس اســت. البتــه سياســت نــه بــه صــورت شــعار؛ کــه 

ــا زبــاين شــاعرانه رسوده مي شــود.« )مالحاجــی آقایــی، زمســتان 1379 ش، ص30( ب

ايــن شــعر بيــاين از وضعيــت جامعــه شــاعر اســت، هرچنــد کــه ايــن بيــان )گفتگــو( بــر زبــان ســتاره جــاري 
ــرا کــه ســتاره در  ــا از افــراد جامعــه ی او باشــد. زي مي شــود. ایــن ســتاره مي توانــد اســتعاره ای از خــود شــاعر ي

ايــن مــن همچــون کــي اســت کــه از وضعيــت و حــال خــود رشح مي دهــد:

ستاره مي گويد:

دمل از اين باال، گرفته، مي خواهم بيايم آن پاين

کزين کبودينه، ملول و دلگرم، خوشا رسودن ها

)شفیعی کدکنی، 1376ش، ص410( و آفتايب ها.    

دلگــري - در اغلــب مــوارد- حاصــل اتفــاق يــا وضعيتــی ناخوشــایند اســت و ابيــات ايــن مــن نیــز نشــان 
مي دهــد کــه شــاعر از زبــان ســتاره وضعيــت زندگــي جامعــه ي خــود را توضيــح مي دهــد. از طرفــی، بــا کمــک 

ــت. ــادی از آزادي و حقيقــت در نظــر گرف ــاب را من ــوان آفت نشــانه هاي موجــود در شــعر، مي ت

در ايــن مــن يــک انباشــت بــا معنابــن "رسود" وجــود دارد کــه از واژگانــی پديــد آمــده اســت کــه بــا معنابــن 
خــود رابطــه ي مــرادف دارد:
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بــه گفتــه ی شــاعر، در اينجــا ســتاره هاننــد آدم هــا دوســت دارد در جمــع باشــد چــرا که»حتــي ســتاره از 
آســان تهــي دلگــر اســت و خواهــان رسودن و در جمــع بــودن« اســت. )مالحاجــی آقایــی، زمســتان 1379ش، 

ص35(

در ايــن مــن شــعري يــک منظومــه ي توصيفــي وجــود دارد کــه بــر محــور هســته ی معنايــي می چرخــد کــه 
حاکــي از دلگــر بــودن ســتاره اســت و منــودار زيــر نشــان دهنــده ی آن اســت:

شاعر اينجا با زبان ستاره از دلگري خود به علت وضعيت نابسامان جامعه، حکايت مي کند.

در مــن "يب خطايب هــا" کنايــه از ســکوت مــردم در برابــر ظلــم و ســتم اســت. در رشایطــی کــه کــي اعــراض 
ــرايض او از  ــه ی اع ــرا روحی ــد. زي ــي مي کن ــد، شــاعر احســاس دلتنگــي و تنهاي ــا وي همــديل مني کن ــد و ب مني کن
ايــن وضعيــت نــارايض اســت. از ايــن رو، وي مي خواهــد محيــط زندگــي خــود را عــوض کنــد و بــه جايــي ديگــر 
ــراي کشــف  ــا کمــک هــم ب ــد و ب ــا وي همــدردي کن ــا ب ــد ت ــي را بیاب ــد ک ــد اینکــه شــاید بتوان ــه امی ــرود، ب ب

حقيقــت تــالش کننــد و رسود حقيقــت و آزادي بــا هــم بخواننــد.

بنابرايــن، در ايــن مــن نوعــي تضــاد ميــان تاريکــي و روشــني و حقيقــت و باطــل بــه چشــم می خــورد کــه 
در مربــع معناشــنايس زيــر مي تــوان بــه آن اشــاره کــرد:

نه روشنی نه تاریکی

تاریکی روشنی

چنانکــه از مــن برمی آیــد، ایــن تضــاد ميــان تاريکــي و روشــني نــايش  از دغدغــه ي شــاعر نســبت بــه محيــط 
ــا او  ــي ب ــي وی، ک ــط زندگ ــه در محي ــال آنک ــت، ح ــت و آزادي اس ــال حقيق ــه دنب ــاعر ب ــت. ش ــش اس اطراف

ــرود. ــري ب ــط ديگ ــه محي ــت دارد ب ــد و دوس ــت مي کن ــی و غرب ــاس تنهای ــن، احس ــد. بنابراي ــدردي مني کن هم

ــن  ــه بی ــه تکــرار شــده اســت، نشــان مي دهــد ک ــد چهارگان ــدای هــر بن از آنجــا کــه واژه ي "ســتاره" در ابت
ــوان اســت در  ــن "رسودن" کــه واژه  ی اساســی عن ــوان شــعر و مــن رابطــه ی مســتقيمی وجــود دارد. همچنی عن
آخــر مــن آمــده اســت. بنابــر داللــت مــن واژه ی "ســتاره" اســتعاره ای از خــود شــاعر اســت. بنابرايــن، بــه عبارتــی 

می تــوان گفــت کــه معنــاي ایــن عنــوان، "رسود شــاعر" اســت.

5-2-2-4. "اغنية السلوان": سياب

ايــن شــعر از نخســتین اشــعار ســياب اســت کــه پــس  از مــرگ او بــه همــراه چنــد شــعر ديگــر، انتشــارات "دار 
الطليعــة" در دفــر شــعری بــا عنــوان »إقبــال« را در ســال 1965م منتــرش کــرد. بنابرایــن، ايــن مجموعــه ي شــعري 
ــة  ــياب، مقدم ــد. )الس ــس مي کن ــده منعک ــرای خوانن ــياب را ب ــاعرانه س ــای ش ــتین تجربه ه ــري از نخس تصوی

ــوان، ج2، 1989م، ص92-91( الدي
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شــاعر، ايــن قصيــده را در ســال 1943م رسوده اســت؛ زمانــی کــه بــراي ادامــه ي تحصيــل بــه مرکــز تربيــت 
معلــم بغــداد رفتــه و در خوابــگاه آنجــا زندگــي مي کــرد. او کــه بــراي اولــن بــار از خانــواده اش خــود دور شــده 
بــود، در آن شــهر بــزرگ احســاس غربــت مي کــرد. ســياب در ايــن قصيــده بــه دلتنگــي اش نســبت بــه روســتاي 

خــود "جيکــور"، و دخــر چوپــان روســتا بــه نــام "هالــة" اشــاره مي کنــد. )بالطــه، 2007م، ص38(

تباعدنا فال حزٌن عل ما ضاَع من قُرِب..

و ليَس الحبُّ إال الرحلَة استلت قوي القلِب

َح يف کَرِب فِر املالَّ و هل يلقي انتهاء السَّ

)السیاب، ج2، 1989م، ص161( إذا ما راَح يطوي اليمَّ نحو الشاطئ الخصِب؟55 

5-2-2-4-1. برريس زبان شنايس و نشانه شنايس عنوان

براي برريس عنوان و رابطه ي آن با من، ابتدا آن را در سه زمينه برريس مي کنيم:

الف( زمينه ي واژه نامه  ای

ايــن عنــوان از دو واژه ی "أغنيــة الســلوان" تشــکيل شــده و "ســلوان" در فرهنــگ لغــت چنیــن معنــی شــده 
اســت: »يقــال أنَّــه خــرزة تُســحق و يـُـرشب ماؤهــا فيُــورث شــاربها ســلوة... الســلوان مصــدر قولــک َســلوت أْســلُو 
ين... و  بــاً مــا َســلَوت. و يقــال: أســالين عنــک کــذا و کــذا و َســالَّ ْ ــلُوَّ رُشَ ُســلْواناً، فقــال: لــو أرشب الُســلوان أي السُّ
ح«56. )ابــن منظــور، ج6، 1988م،  ــرِّ ــاء يســمونه املَُف ــلْوان دواء يُســقاه الحزيــن فَيْســلو و األطب قــال بعضهــم السُّ

ذیــل ســال(

امــا معنــی "أغنيــة" در فرهنــگ لغــت: »أُغنيــة: ج أغــان: کالم مــوزون يف موضــوع شــعبي أو عاطفــي، يُلحــن 
ــا، ذیــل غنــی( بنابرایــن، ترکیــب ایــن  و يُتغنــي بــه. قطعــة موســيقية "ألحــان أغنيــة"«57 اســت. )املنجــد، بــی ت
ــه تســلی دادن و  ــه "ســلوان" ب ــی ک ــد، از آنجای ــا می کن ــده الق ــه ذهــن خوانن ــی ب دو واژه  ی باهــم تصــور مثبت

خوشــحالی داللــت دارد.

ب( زمينه ي ساختاري)دستوري(

ــداي  ــراي مبت ــرب ب ــة" خ ــت. واژه ي "أغني ــمي اس ــه ی اس ــک جمل ــامل ي ــب و ش ــوان، مرک ــن عن ــاختار اي س
محــذوف اســت کــه در آن "هي"مقــدر اســت. بنابرايــن، عنــوان ايــن شــعر در اصــل چنــن اســت: "هــي أغنيــة 
الســلوان" )ترانــه ي تســي بخــش(. ایــن عنــوان اشــاره مســتقيم بــه مضمــون شــعر دارد، زيــرا ايــن شــعر همچنــان 
کــه اشــاره کرديــم، دربــاره ی دوري شــاعر از زادگاهــش و دلتنگــي او بــرای خانــواده  و معشــوقه اش "هالــة" اســت. 

همچنــن آمــدن ســاختار اضافــه "أغنيــة الســلوان"، ايــن عنــوان را از ابهــام خــارج کــرده اســت.

ج( زمينه ي داليل

عنــوان "أغنيــه الســلوان" بــه ترنــم و آواز خوانــدن بــراي دلــداري و تســي دادن داللــت دارد؛ چر  اکــه شــاعر 
ايــن شــعر را بــراي تســي و دلــداري خــود رسوده اســت. در واقــع، در گذشــته بــه ســبب اینکــه وســیله ای بــرای 
ــراي رسگرمــي و رهایــی از  ــداري و از بیــن بــردن احســاس ســنگيني درون وجــود نداشــت، اغلــب ب تســي و دل

55 - از یکدیگر فاصله گرفتیم، پس اندوهی بر از میان رفن قرابت نیست/ عشق، تنها سفری است که نیروهای قلب را آشکار کرده 

است/ و آیا پایان این سفر، با دریا نورد در گرفتاری مواجه می  شود/ آنگاه که دریا به سوی ساحل حاصلخیز درهم می پیچد.

56 - »می  گویند یک مهره که کوبیده می  شود و عصاره  ی آن را می  نوشند که آرام بخش است... مصدر سلوان َسلوت أْسلُو ُسلْواناً، پس 

می  گوید: اگر سلوان بنوشم، شاد منی  شوم. گفته می  شود: این  گونه و آن طور)سلوان(، مرا از تو غافل ساخت. برخی بر این عقیده  اند که 

سلوان، دوائی است که به اندوهگین خورانده می  شود و پزشکان، آن را شادی  آور می  دانند.«

57 - »کالم موزون در موضوع سنتی یا عاطفی، برای آن آهنگ می  سازند، و می  خوانند. قطعه  ی مسیقی. آهنگ ترانه.«
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خســتگي و دلتنگــي خــود آواز و ترانــه می خواندنــد تــا دل هایشــان بــا شــنيدن آن آرام گیــرد و شــاد شــود.

5-2-2-4-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

رابطــه ميــان عنــوان و مــن در اغلــب مــوارد رابطــه ي علــت و معلــول اســت؛ زيــرا وجــود عنــوان بــه معنــی 
حضــور عنــوان گذارنــده و وجــود عنــوان گذارنــده بــه معنــی وجــود عنــوان اســت. پــس در عرصــه ي ادبيــات، 
عنــوان در اغلــب مــوارد خواننــده را بــه اثــر اديب و ويژگي هــاي آن ارجــاع مي دهــد؛ چــرا کــه در عنــوان، 

ــري، 2010م، ص14( ــد. )الثام ــت دارن ــر اديب دالل ــه اث ــه ب ــد ک نشــانه هایی وجــود دارن

در ایــن شــعر، بــا اینکــه دوري شــاعر از روســتا و خانــواده اش بســیار بــر وي تأثــر گــذار بــوده اســت، بــه 
ــر کــرده اســت. ــش از همــه درون وي را متأث ــة" بي نظــر مي رســد کــه دوري او از معشــوقه اش "هال

ســياب در ايــن قصيــده از غــم دوري، گريــه منی کنــد، بلکــه بــرای تســي و دلــداري دلتنگــی ترنــم مي خوانــد 
ــن دوري در درون  ــر اي ــه تأثی ــون ب ــن مضم ــا ای ــد؛ او ب ــعر می رسای ــوب ش ــي از محب ــاره ي دوري و جداي و درب

ــد. خــود اشــاره مي کن

ــور از  ــن اســت ن ــر جــدا نشــده  باشــند، ممک ــه  پنجــره از همديگ ــه دو لنگ ــی ک ــا زمان ــا ت ــد آي وی می  گوی
پنجــره نفــوذ  کنــد و آيــا پرنــده مي توانــد پــرواز کنــد مگــر اينکــه دو بالــش از همديگــر دور شــده باشــند. زیــرا 

ــاس، 1992م، ص31( ــه نظــر وی دوری باعــث می شــود احســاس دوســتی و دلتنگــی بیشــر شــود. )عب ب

و کنَّا لوَحتي نافذة يف َهيکل الُحِب

فلو مل نفرتق مل ينفذ النور إيل القلب

و کنَّا کجَناحي طائر يف األفق الرحب

)السیاب، ج2، 1989م، ص131( فلوال النش و التفريق الرتد إيل الرتِب58 

ايــن شــعر موضــع ســیاب را نســبت بــه زمانــی کــه مجبــور شــده بــود بــراي تحصیــل از زادگاه و خانــواده 
ــد و از  ــه درد دوري و غربــت اشــاره مي کن ــن مــن ب ــن، اي ــد. بنابراي و معشــوقه اش جــدا شــود، توصیــف می کن
ایــن رو، بــا بــرريس مــن يــک انباشــت بــا معنــا بــن "دوري و جدايــي" بــه دســت می آیــد کــه واژگان آن بــا هــم 

رابطــه ی مرادفــی دارنــد:

58 - به سان دو لنگه  ی پنجره  ای در چارچوب عشق بودیم/ که اگر جدا نشویم، نور به قلب منی  رسد/ و به مانند دو بال پرنده ای در 

افق وسیع بودیم/ که اگر پراکندگی و جدا شدن نباشد، بر خاک فرو می  آید.
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تکــرار واژه هــاي مرتبــط بــا دوري و جدايــي در ايــن مــن شــعري، نشــان مي دهــد کــه ایــن حــس غربــت تــا 
چــه حــد در درون شــاعر تأثــر گذاشــته اســت؛ بــه خصــوص کــه او بــراي اولــن بــار از خانــواده اش دور شــده بــود.

ــاس  ــده از احس ــود دارد برآم ــي" وج ــته "غمگين ــا هس ــي ب ــه ي توصيف ــک منظوم ــن ي ــن م ــن در اي همچن
ــاعر اســت: ــي ش ــت و تنهاي غرب

ــوب اســت، ســايه اي از  ــی و دوری محب ــي شــاعر از تنهای ــه نشــانه ی غمگين ــن واژه هــا در مــن ک آمــدن اي
تاريکــي و ترگــي بــر مــن افکنــده اســت، تــا حــدي کــه وي آن حالــت را ماننــد گُلــی کــه بــر بالشــی خــار دار 

ــام عــي وســاد الشــوک".59 خوابيــده، تشــبيه کــرده اســت "تن

ــرات  ــه خاط ــود ک ــده ب ــبب ش ــيد، س ــداد مي کش ــهر بغ ــاعر در ش ــه ش ــختي هايي ک ــي و س دوري و تنهاي
شــرين زادگاهــش و زمانــی را بــه خاطــر آورد کــه شــبان بــود و بــا "هالــة" بــر روي تپه هــا و در ميــان درختــان 
ــود دارد.  ــال وج ــته و ح ــان گذش ــاد مي ــن تض ــن م ــن، در اي ــرد. بنابراي ــت مي ک ــفندان مراقب ــان از گوس و گياه
گذشــته ای کــه شــاعر از آن خاطــرات بســیار شــرينی داشــته و حــال حــارضی کــه از زندگــي در آن بســیار رنــج 
مي بــرد؛ و در پايــان نیــز رسنوشــت شــاعر چنیــن اقتضــا کــرده اســت کــه از معشــوقش جــدا شــود؛ بــه همیــن 

ــد. ــه می زن ــه خــود و رسنوشــت خــود طعن ــن شــعر ب ســبب شــاعر در ای

از ایــن رو، می تــوان گفــت کــه ایــن عنــوان بــا شــعر رابطــه  ای غــر مســتقيم دارد؛ زيــرا واژه هــاي عنــوان در 
مــن تکــرار نشــده اســت.

5-2-2-5. "أغنيات صغرية للحزن": مقالح

ايــن شــعر از نخســتین اشــعار شــاعر و جــزء شــعرهاي دومیــن ديــوان وی "مــأرب يتکلــم" اســت کــه مقالــح 
برخــي از اشــعار آن را ده ســال قبــل از چــاپ آن در ســال)1972م( رسوده اســت. بيشــر اشــعار ایــن ديــوان دربــاره  ي 
اوضــاع ميــن، قبــل و بعــد از انقــالب )62( ميــالدي اســت و بنابــر تاريخ هــاي ايــن اشــعار و اشــعار اولیــن ديــوان 
ــح اشــعار ايــن دو ديــوان را در دهــه ی شــصت و اوايــل دهــه  شــاعر"البد مــن صنعــاء"، مي تــوان گفــت کــه مقال

هفتــاد قــرن بيســتم ميــالدي رسوده، امــا ايــن اشــعار را در دو ديــوان مجــزا و در يــک ســال چــاپ کــرده اســت.

مــن شــعری نــه تنهــا بــه اوضــاع نابســامان ميــن اشــاره مي کنــد، بــه اوضــاع کلــی جامعــه ی عــريب نیــز اشــاره 
دارد. مخصوصــاً بــه اوضاعــی کــه بعــد از جنــگ شــش روزه ســال 67 ميــالدي ميــان ارسائيــل و کشــورهاي عــريب 
ــاي  ــيد، رسزمن ه ــان رس ــه پاي ــل ب ــروزي ارسائي ــا پ ــه ب ــه ی آن ک ــاد و در نتیج ــاق افت ــوريه و اردن اتف ــر، س م
ــر  ــود کــه در همــه تأث ــا نقطــه اوج بحــراين ب ــر شــد و شکســت عربه ــل ســه براب اشــغايل تحــت تــرف ارسائی

گذاشــت. مقالــح نیــز بــه عنــوان يــک شــاعر عــريب در اشــعار خــود بــه آن واقعــه اشــاره کــرده اســت.

ايــن مــن از چهــار قســمت تشــکیل شــده و هــر قســمت عنــوان داخــي دارد. قســمت نخســت و دوم شــعر 
دربــاره  ي اوضــاع جامعــه عــريب اســت؛ زيــرا کــه شــاعر آن را قســمت ســوم "ظــل حزيــران" )ســايه ژوئــن( عنــوان 
گــذاري کــرده و در آن بــه شکســت خــوردن عرب  هــا در جنــگ شــش روزه اشــاره کــرده اســت. امــا قســمت پايــاين 
ــي وی و ســختي هايي  شــعر "غربــت" دربــاره  ي غربــت شــاعر در مــر بــراي گذرانــدن دوران تحصيــالت تکمي

کــه در غربــت کشــيده اســت.

59 - بر بالش خاردار خوابیده است.
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5-2-2-5-1. برريس زبان شنايس و نشانه شنايس عنوان

ایــن عنــوان مجموعــه اي از واحدهــاي زبــاين پيوســته و قابــل تحليــل اســت. بنابرايــن، مي تــوان آن را در چنــد 
زمينــه تحليــل و بــرريس کــرد:

الف( زمينه  ي واژه نامه  ای

عنــوان "أغنيــات صغــرة للحــزن" از ســه واژه و يــک حــرف جــر تشــکيل شــده و واژه  ي "أغنيــة" قبــالً بــرريس 
شــده اســت. ايــن واژه در دو عنــوان قبــي بــه صــورت مفــرد و در اينجــا بــه صــورت جمــع آمــده اســت.

امــا معنــاي واژه ی "صغــرة"در لغت  نامــه از »)صغــر( - صغــراً: قــل حجمــه أو ســنه فهــو صغــر. )ج( 
صغــار«60 آمــده اســت. )املعجــم الوســیط، ج1، 1376ش، ذیــل صغیــرة(

ــُض الفــَرح، و هــو خــالف  ــزَُن: نقي ــزُْن و الَح معنــای واژه  ي "الحــزن" در فرهنــگ لغــت چنیــن اســت: » الُح
ــراٍد، و الجمــُع أَْحــزان، ال يُکــرسَّ عــي غــر ذلــک، و  َب باطِّ ْ الــرُسور. قــال األخفــش: و املثــاالن يَْعتِقبــان هــذا الــرضَّ
ــاٌن و ِمْحــزاٌن: شــديد الُحــزِْن...«61 )ابــن منظــور، ج3،  ــاً و تحــاَزَن و تَحــزَّن. و رجــل َحزْن ــزَن، بالکــرس، َحزَن قــد َحِ

1992م، ذیــل حــزن(

امــا نخســتین حــرف "الم" کــه بــر رس ايــن واژه آمــده، حــرف جــر و دومــي "الم" تعريــف اســت. همــزه ی "ال" 
تعريف به این علت در الم دوم ادغام شده که اسم معرفه به حرف جر "الم" چسبيده است.

ب( زمينه  ي ساختاري)دستوري(

ايــن عنــوان مرکــب، و دارای ســاختار اســمي اســت. "أغنيــات" خــرب نکــره بــراي مبتــدا محــذوف و آمــدن ايــن 
واژه در شــکل جمــع بــر تعــدد داللــت دارد و تقســيم ايــن شــعر بــه چهــار قســمت دليــل بــر آن اســت. واژه  ی 
"صغــرة" صفــت بــراي "أغنيــات" اســت کــه نشــان مي دهــد ايــن "أغنيــات" )ترانه هــا( مضمونــی اندوهگیــن دارد 

کــه واژه  ی بعــدی بــه آن اشــاره دارد.

"للحزن"، "الم" حرف جر و "حزن" اسم مجرور است.

ج( زمينه  ي داليل

عنــوان شــعر، نشــان از ایــن اســت کــه ايــن شــعر دربــاره غــم و انــدوه اســت. جمــع واژه "أغنيــة" نشــان 
ــن داخــي مــن، حاکــی  ــه و بيشــر از يــک موضــوع دارد کــه عناوي ــن مــن بيشــر از يــک تران مي دهــد کــه اي
از آن اســت. واژه "صغــرة" بــر کوتاهــي ايــن ترانه هــا داللــت دارد، يعنــي ايــن شــعر شــامل چنــد ترانــه کوتــاه 
ــن،  ــن م ــوع اي ــرا موض ــاره دارد؛ زي ــر آن اش ــة" ب ــه واژه ی "حزين ــد ک ــا غمگن ان ــن ترانه ه ــویی اي ــت. از س اس
اوضــاع غم  انگيــز جامعــه عــريب در دهــه شــصت ميــالدي و رشايــط نامناســب زندگــي شــاعر در غربــت اســت.

5-2-2-5-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ايــن مــن شــعري - همچنانکــه اشــاره کرديــم – دربــاره  ي اوضــاع نابســامان جامعــه عــريب و شکســت خــوردن 
عرب هــا از ارسائيي  هــا در ژوئــن 1967م و زندگــي شــاعر در غربــت اســت.

تکرار واژه هاي اندوه، گريه و اشک در من نشان از عمق غم و اندوه موجود در درون شاعر است.

60 - »کوچک: چیزی که اندازه   یا سن آن کم است.«

61 - »حزن و اندوه، متضاد شادی و بر خالف نشاط است، أخفش می گوید: این دو مثالبه طور پیوسته در ادامه ی این نوع است، 

و جمع آن احزان: اندوه  هاست، و آن تنها به همین شکل مکسور است، و قد حزِن با کرسه زاء: غمگین شد، و تحازَن: حالت غم و 

اندوه به خود گرفت/ خود را غمگین نشان داد، و تحزََّن ِل/علی: داغدار شد/ از اندوه شکوه کرد، و رجل َحزْناٌن و ِمْحزاٌن: مردی بسیار 

اندوهگین، "ناراحت/غمگین".
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ُحزين غريب الَوجه و اللِسان

ليَس له َعْيناْن

ال قَلْب، ال َيَداْن

َيرُّ ِمن عيني و يف دمي

َييش عل رأيس

جي ثُعباْن کم ييش َعل ُجرح الدُّ

فأْيَن أْميض؟

أْيَن أْختفي ِمن موکِب الِغرباْن

)املقالح، ج3، 2004م، ص229( من َعَفِن األَْحزاْن62  

بنابرايــن، واژه "للحــزن" در عنــوان بــر نــوع ترانه هــا اشــاره دارد. همچنــن بــا توجــه بــه تکــرار واژه هــاي غــم 
و انــدوه مي تــوان گفــت، موضــوع اصــي مــن غــم و انــدوه حاصــل از اوضــاع نابســامان جامعــه اســت کــه ســبب 

شــده اســت، شــاعر عــالوه بــر احســاس غــم و انــدوه احســاس نااميــدي نیــز بکنــد.

يکربُ الحزُن و نْکربْ

کل عاٍم نتشظَّي نَتَکسَّ

اُر يْنمو َيَتخرثَّ جرُحَنا النَّغَّ

أْمُسنا َماَت

)املقالح، ج3، 2004م، ص227( ر63   غٌد لَْن َيَتأخَّ

با برريس واژه هاي انباشت شده در اين من، مي توان اين مفهوم را به فراواين مالحظه کرد.

62 - اندوه من شکل و زبانی عجیب دارد/ فاقد دو چشم/ بدون قلب، دو دست/ از دیدگان من و در خونم گذر می  کند/ بر روی رس من 

حرکت می  کند/ آنچنان که مار بر روی زخم شب راه می  رود/ پس کجا بروم؟/ از دسته  ای کالغ کجا پنهان شوم؟/ از رایحه نامطبوع اندوه  ها.

63 - اندوه با ما بزرگ می  شود/ هر سال تکه پاره و متالشی می  شویم/ خون زخم عمیق ما منعقد می  شود/ گذشته ما از بین رفت/ 

آینده هم بزودی از بین می  رود.
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شــاعر در بعــي جاهــا از شــیوه ای طنزآميــز بــراي بيــان غــم و انــدوه خــود اســتفاده مي کنــد و ايــن نشــان 
مي دهــد کــه شــاعر از آن اوضــاع خيــي دلگیــر و ناراحــت اســت.

در ایــن مــن نیــز يــک منظومــه  ي توصيفــي پيــدا مي کنيــم کــه حــول هســته ی "نااميــدی" مي چرخــد و در 
منــودار زيــر مي تــوان آن را نشــان داد:

ــات و اوضــاع  ــدي منجــر مي شــود. شــاعر از اتفاق ــاس و ناامي ــه ي ــدوه رسشــار اســت و ب شــعر از غــم و ان
نابســامان اطــراف خــود چــه در جامعــه و کشــور خــود و چــه در جامعــه ی بــزرگ عربــی دلگــر و نااميــد اســت؛ 

چــرا کــه همــه جــا را تاريکــی و وحشــت فــرا گرفتــه اســت.

و َيتدُّ – مازاَل

برئاً عميقاً مَن اللَّيل

فوَق العيون

و نصالً قبيحاً َعل القلِب،

)املقالح، ج3، 2004م، ص228( َيرقُص فوَق الجفوْن64 

ــدر  ــه آنق ــت اينک ــه عل ــايد ب ــدارد، ش ــدی ن ــدان امي ــده چن ــه آين ــاعر ب ــه ش ــد ک ــان مي ده ــن نش ــان م زب
اتفاقــات ناخوشــايند پشــت رس هــم رخ داده انــد کــه اميــدی بــه آينــده بهــر نیســت؛ زيــرا آن اتفاقــات نــه تنهــا 

ــز رخ داده اســت. در رسزمــن شــاعر پیــش آمــده، در کل جامعــه عــريب نی

تکــرار واژه هــای غــم و انــدوه در مــن نشــان می دهــد کــه عنــوان بــا مــن رابطــه ی مســتقیم دارد. امــا از 
لحــاظ داللــت عنــوان کــه بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه مــن اشــاره کــرده یــا نــه، می تــوان گفــت 
کــه عنــوان بــه مضمــون مــن بــه صــورت غیــر مســتقیم اشــاره می کنــد، از آنجایــی کــه مضمــون مــن دربــاره  ی 
ــاع  ــز اوض ــه غم  انگی ــود: "تران ــان می ش ــه منای ــوان اینگون ــن، عن ــت. بنابرای ــی اس ــه عرب ــامان جامع ــاع نابس اوض

جامعــه اســت".

5-2-2-6. "أغنية ساذجة عن الصليب األحمر": درويش

درويــش از جملــه شــاعرانی اســت کــه بســیار بــراي وطــن اشــغايل خــود ترانــه و شــعر رسوده اســت. در ايــن 
ــاره  ــند، اش ــان مي کش ــغال وطن ش ــد از اش ــطيني ها بع ــه فلس ــي ک ــطن و رنج هاي ــئله  ي فلس ــه مس ــده او ب قصي

مي کنــد.

64 - و هم  چنان ادامه می  یابد/ چاهی عمیق از شب/ در باالیی چشم  ها/ و تیری بد ترکیب بر روی قلب/ بر روی پلک  ها می  رقصد.
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بنابرايــن، "رسود و ترانــه" بــرای وطــن اشــغالی هميشــه دغدغــه ي روزمــره  ي درويــش اســت و همیــن امــر 
بــه جايــگاه درویــش در میــان شــاعران و بــه شــعر او ارزش و تشــخص خاصــی بخشــیده اســت؛ تــا جایــی کــه 
وي یکــی از دفرهــاي شــعري خــود در ایــن زمینــه را "هــي أغنيــة... هــي أغنيــة" عنــوان گــذاري کــرده اســت. 

ــی، 1987م، ص516( )النابلس

ايــن شــعر يکــي از اشــعار ديــوان "آخــر الليــل" درويــش اســت. در ايــن ديــوان، در عنــوان ســه قصيــده واژه  ي 
"أغنيــة" بــه کار رفتــه اســت: "أغنيــة حــب عــي الصليــب"، "أغنيــة ســاذجة عــن الصليــب األحمــر" و "األغنيــة و 

السلطان".

واژه  ي "أغنيــة" در شــعر درويــش رمــزی بــراي منايــان شــدن عمــق زندگــي فلســطيني ها در عرصــه  ي 
مقاومــت اســت. )هــان، ص518(

5-2-2-6-1. برريس زبان شنايس و نشانه شنايس عنوان

براي به دست يافن داللت عنوان، آن را در سه زمينه برريس مي کنيم:

الف( زمينه  ي واژه نامه  ای

ــا واژه  ي  ــرريس شــده اســت. ام ــالً ب ــة"، قب ــی "أغني ــج واژه دارد واژه ي نخســت آن یعن ــن شــعر پن ــوان اي عن
"ســاذجة" در فرهنــگ لغــت از ریشــه: »َســَذج، َســاذج: يَنِــم عــن بََســاطة قَلــب و ســالمة نيــة«65 اســت. )املنجــد، 

يب تــا، ذيــل ســذج(

عن: حرف جر است.

الصليــب األحمــر )صليــب رسخ(: ســازمان امــداد بــن امللــي اســت کــه تــالش مي کنــد بحران هــا و حــوادث 
را مهــار کنــد. بنابرايــن، معنــاي کي ایــن عنــوان، "ترانــه ی ســاده بــرای صليــب رسخ" اســت.

ب( زمينه  ي ساختاري)دستوري(

ــه  ــه ســاذجة" کــه جمل ــه اســت. نخســت "أغني ــوان مرکــب و از دو قســمت تشــکيل يافت ــن عن ســاختار اي
اســمي و ســاختار وصفــي دارد، زیــرا "ســاذجة" )ســاده( صفــت بــراي "أغنيــة" اســت. قســمت دوم عنــوان "عــن 

الصليــب" اســت کــه شــبه جملــه و حــرف جــر و اســم مجــرور دارد و "أحمــر" صفــت بــراي صليــب اســت.

ج( زمينه  ي داليل

عنــوان ايــن شــعر داللت هــاي مختلفــی دارد. واژه  ي نخســت آن "أغنيــة" اســت کــه هــم بــر شــادي و هــم 
بــر غمگینــی داللــت دارد؛ زیــرا زمانــی کــه کــي احســاس شــادی یــا غــم مي کنــد، دوســت دارد ترانــه و رسود 

بشــنود يــا بخوانــد تــا رسگــرم شــود.

واژه  ي دوم "ســاذجة" بــه معنــی ســادگي اســت. امــا در کل ایــن عنــوان داللــت بــر غــم و مصیبــت دارد؛ زیــرا 
ســازمان صليــب رسخ بیشــر یــادآور بحــران  و حــوادث اســت؛ هرچنــد کــه واژه  ي "صليــب" بــه ســبب اينکــه بــه 
مســيح پيامــرب اشــاره دارد، بــه تنهایــی معنــاي مذهبــی دارد و مي تــوان از طريــق منــودار زيــر بــه آن اشــاره کــرد:

أغنية ◄  مدلول ◄  شادي/ غمگینی.

ساذجة ◄ مدلول ◄ سادگي.

الصليب األحمر ◄ مدلول ◄ انساين.

با برريس من و رابطه ي آن با عنوان، داللت هاي عنوان آشکارتر مي شود.

65 - »سادگی کرد، ساده و بی غل و غش بود؛ ساذج: ساده و بی آالیش ناشی از سادگی دل "صفای دل" و پاکی نیت.«
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5-2-2-6-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ــد؛  ــاره مي کن ــده اند، اش ــل ش ــا متحم ــطيني ها از ارسائيي ه ــه فلس ــي ک ــختي ها و رنج هاي ــه س ــن ب ــن م اي
امــا بــه شــيوه  اي طنزآميــز کــه در قالــب گفتگــوی بیــن یــک کــودک و پــدرش آمــده اســت. در خــالل ایــن گفتگــو 
کــودک از پــدر خــود دربــاره ی اتفاقــات پرامــون مي پرســد. بــرای مثــال این  کــه چــرا تحــت نــام صليــب رسخ از 

همــه چيــز محــروم مانــده اســت؟

آه من فّجرين فی لحظٍة جدول نار؟

آه من يسلبني طبَع الحمم

)درویش، ج1، 2000م، ص98( تحت أعالم الصليب األحمر !66  

داللــت واژه ي "ســاده" در عنــوان بــا صفــا و ســادگي شــخصیت کــودک در شــعر ســازگار اســت. بــه ویــژه کــه 
شــخصيت اصــي ایــن مــن شــعري همیــن کــودک اســت کــه بــا پــدر خــود صحبــت مي کنــد و از وقایــع محيــط و 
زندگــي خــود تعجــب مي کنــد؛ و متعجبانــه می پرســد کــه چــرا چنــن اتفاقــات غم  انگیــزی در وطنــش بــا عنــوان 

اصطالحــات گمــراه کننــده ای ماننــد صليــب رسخ، رخ مي دهنــد.

اگــر قــرار گرفــن واژه ی دال " ســاده" در عنــوان ایــن شــعر، نــوع ترانــه را مشــخص مي کنــد و بــه ایــن معنــی 
اســت کــه ایــن شــعر ترانــه ای ســاده اســت، در حقیقــت ايــن واژه بــر صفــت ســادگي در درک حقایــق و اشــياي 
پرامــون شــاعر داللــت دارد. امــا از طريــق بــرريس داللــت عنــوان در مــن، مي تــوان گفــت کــه داللــت ســادگي 
در مــن وجــود نــدارد؛ زیــرا ماهيــت محــاوره بیــن کــودک و پــدر و پرســش هایي کــه از طريــق شــخصيت کــودک 
در مــن مطــرح می شــود، نشــان مي دهنــد کــه ايــن بچــه امدادهــاي صليــب رسخ را بــه عنــوان ســازمان امــداد 
بــن امللــي قبــول نــدارد. موضــع امتنــاع کننــده ايــن کــودک را مي تــوان از طريــق آهنــگ کالم و نشــانه هاي زبــاين 
کنایــه آميــزي کــه در مــن وجــود دارد، دریافــت. )صالــح و جاســم، 2009م، ص 198( زيــرا او معتقــد اســت کــه 

ايــن امدادهــا مني توانــد جايگزيــن رسزمــن يــا هــم وطنــان وی باشــد.

)درویش، ج1، 2000م، ص98( فتحوا جرحاً ليعطوک صباح67  أخذوا باباً.... ليعطوک رياح 

در ايــن شــعر جنبــه اي انســاين وجــود دارد کــه شــاعر بــراي بیــان آن  از عنــارص طبيعــت اســتفاده کــرده؛ و 
ــر آن را نشــان داد: ــق انباشــت زي ــوان از طري مي ت

66 - آه، چه کسی در رود آتشی، مرا متالشی کرد؟/ آه چه کسی سادگی مرا ربوده است؟/ زیر پرچم  های صلیب رسخ؟.

67 - در را گرفتند تا بادهایی به تو بدهند/ زخمی را باز کردند تا سپیده دم را به تو بدهند.
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وجــود ايــن واژه هــا نشــان از آن اســت کــه شــاعر اعتقــاد دارد کــه پیونــد عميقــی ميــان انســان و طبيعــت 
ــود،  ــان مي ش ــرص ن ــد ق ــاه مانن ــد، م ــنه باش ــان گرس ــي انس ــه وقت ــت ک ــن آورده اس ــرا او در م ــود دارد. زي وج
جنــگل زيتــون يب فايــده اســت، اگــر آدمــی را از بــارش بــاران حفــظ نکنــد؛ درخــت ارزش نــدارد، اگــر از آن بــراي 
آدم در فصــل زمســتان نشــود آتــش افروخــت و ماهتــاب فايــده ای نــدارد اگــر آدمــی در بدبختــي زندگــي کنــد و 
نيازهايــش تأمــن نشــود و از مشــکالت و گرفتاري هــاي مــادي و معنــوي رهــا نشــود. )النقــاش، 2011م، ص174(

مــن ایــن شــعر رسشــار اســت از بیــان رنج هــا و بدبختي هايــي کــه فلســطيني ها بــه ســبب اشــغال 
وطن شــان، تحمــل مي کننــد؛ هرچنــد شــاعر در خــالل مــن بــه صــورت رمــز و کنايــه بــه آن اشــاره کــرده اســت. 

ــي" اســت: ــج و بدبخت ــه هســته  ي آن "رن ــم ک ــي می یابی ــه توصيف ــک منظوم ــن شــعر ي در اي

ايــن واژه هــا نشــان مي دهنــد فلســطيني ها تــا چــه حــدي از پــس از اشــغال رسزمــن خــود آزار دیدنــد تــا 
ــن  ــه همیــن ســبب، کودک)شــاعر( در اي ــد. ب ــات زندگــي هــم محــروم ماندن جایــی کــه از کوچک تريــن رضوري
مــن پرســش هایی را مطــرح مي کنــد و می پرســد کــه صليــب رسخ در آن وضعيــت بحــراين چــه کاري مي توانــد 
بــراي آنهــا انجــام بدهــد و تــا چــه حــدي مي توانــد محروميت هــای آنهــا را جــربان کنــد و نهایتــاً می گویــد: ايــن 
ــام را  کمک هايــي کــه بــه آنهــا مي شــود مني توانــد جايگزيــن وطن شــان باشــد. انــگار شــاعر مي خواهــد ایــن پي
برســاند کــه علــی رغــم کمک هــای صليــب رسخ، او در مقابــل مســئله  ي اشــغال وطــن خــود ســکوت مني کنــد و 
متــام ايــن کمک هــا را در مقابــل وطــن خــود چيــزي بــه حســاب منــي آورد و جایگزیــن آن منی کنــد؛ و اینکــه ايــن 

ســازمان مني توانــد وطنــش را بــرای او آزاد کنــد و مني توانــد کار بزرگــی بــراي آنهــا انجــام بدهــد.

شاعر به رغم متام این سختي ها و بدبختي ها هنوز اميد دارد که رسزمن اشغايل اش آزاد شود:

يا صبي!

يا زهرة الربکان، يا نبض يدي

)درویش، ج1، 2000م، ص98( إنّني أُبرص يف عينيک ميالد الغد68 

ــراي فلســطن  ــه ای ب ــراي صليــب رسخ نيســت، بلکــه "تران ــه ای ب ــن شــعر تران ــوان گفــت، اي ــن مي ت بنابراي
اشــغايل" اســت. از ايــن رو، رابطــه ی ميــان عنــوان و شــعر رابطــه ای مســتقيم نيســت، امــا از طریــق نشــانه های 

ــت. ــت آن را دریاف ــوان دالل موجــود در مــن می ت

5-2-3. داللت "رثا" در عناوین اشعار

ــن  ــوای م ــا محت ــوان ب ــر عن ــت ه ــه دالل ــاوت دارد، چرا  ک ــای متف ــعار داللت ه ــن اش ــا" در عناوی واژه  ی"رث

68 - ای کودک!/ ای شکوفه    ی آتشفشان، ای نبض دست من/ نابود می  شوم در حالی که طلوع فردا را در چشان تو مشاهده می  کنم.
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وابســته اســت، و بــا بررســی ایــن واژه در عناویــن اشــعار و رابطــه ی عنــوان بــا مــن، داللــت آن مشــخص می شــود.

5-1-3-1. "الرثاء": نیام یوشیج

شــعر"الرثاء" نیــا یوشــیج از قصایــد کالســیک و طوالنــی نیــا اســت کــه 45 بیــت دارد. بــا توجــه بــه اینکــه 
در پایــان مــن تاریــخ رسودن آن 1323/12/16هـــ. ش نوشــته شــده، بــه نظــر می رســد کــه نیــا ایــن قصیــده را در 
اواســط زندگــی هــری خــود رسوده اســت. موضــوع ایــن قصیــده دربــاره مــرگ عمــوی نیــا اســت، هرچنــد کــه 

مســتقیاً از وی نامــی نــربده و فقــط می گویــد:

سوی سفر بشد، چه سفر بود کرد عم عـّم بـزرگوار کـه عّم گـروه بود 

)نیا یوشیج، 1389ش، ص893(      

در بررســی مــن و عنــوان بــر خواننــده الزم اســت کــه در نقــش و وظیفــه ی عنــوان در مــن ادبــی تأمــل کنــد، 
نــه تنهــا از لحــاظ اینکــه عنــوان مکمــل مــن اســت یــا بــر مــن داللــت می کنــد؛ بلکــه بدیــن ســبب کــه نشــانه  ای 

اســت کــه بــا مــن رابطــه دارد.

بــرای بررســی عنــوان رویکــرد نشانه شناســی از مناســب  ترین روش  هــای تحلیــل مــن اســت و در تــالش اســت 
آنچــه را کــه در طبیعــت وجــود دارد، بــه نشــانه تبدیــل کنــد؛ یعنــی بــه پدیده  هــای معنــی  دار تغییــر دهــد، کــه 

)52301=www.alnoor.se/article.asp?id ،دارای نشــانه های خاصــی اســت. )النویــری، 2009/07/10م

5-2-3-1-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

عنــوان یــک شــعر بــه   منزلــه ی متنــی اســت کــه عنــارص اساســی و زبــان خــاص خــود را دارد- هرچنــد کــه 
ــده را  ــر، نظــر خوانن ــن تأثی ــر می گــذارد. ای ــده اث ــم نگارشــی )!، -، ؟،...( مــد نظــر باشــد- و در خوانن ــا عالئ تنه
بــرای تأمــل در آن جلــب می کنــد و او را از خوانــش مــن بــاز مــی  دارد. از ایــن رو، مــن عنــوان بــه یــک بررســی 
ــوان  ــانه های عن ــتور و نش ــاختار، دس ــی س ــه بررس ــف آن از جمل ــای مختل ــا داللت ه ــاز دارد ت ــه نی ــه جانب هم

تبییــن شــود.

بــا توجــه بــه اینکــه عنــوان از واحدهــای زبانــی مرتبــط بــه هــم تشــکیل می شــود، می تــوان آن را در چنــد 
زمینــه تحلیــل و بررســی کــرد:

الف( زمینه واژه نامه  ای

ــی:  ــی شــده اســت:» رَث ــن معن ــگ لغــت، چنی ــه در فرهن ــاء" تشــکیل شــده اســت ک ــوان از کلمــه "الرث عن
گریســن برمــرده. گریــه کــردن مبــرده بــا نــام بــردن نیکوهــای او. بــرای مــرده زبــان گرفــن... ســتایش مــرده در 

ــه( ــل مرثی ــه...« )دهخــدا، 1377ش، ج8، ذی ــاه. مرثی ــه. مرث ــک او ســتودن. رثای شــعر. مــرده را بصفــات نی

زمینه ساختاری)دستوری(

ــه جــا  ــده ب ــه در خوانن ــری ک ــا تأثی ــه ب ــه می دهــد ک ــن ارائ ــری بنیادی ــاء"، تصوی ــده  ی "الرث ــوان در قصی عن
می گــذارد متناســب اســت. زیــرا ســؤاالتی را در ذهــن خواننــده مطــرح می کنــد کــه قابــل بررســی اســت؛ چراکــه 

جایــگاه آن در مــن بــه منزلــه ی رس در بــدن اســت.

ایــن عنــوان بــر معنــای "رثــاء" داللــت دارد و از یــک واژه ســاخته شــده اســت کــه در عناویــن امــروزی کمــر 
بــه چشــم می خــورد. امــا نکتــه جالــب اینکــه همــراه بــا »ال« تعریــف عربــی آمــده اســت. از ایــن رو، می تــوان 
گفــت ایــن عنــوان از یــک واژه  ی عربــی تشــکیل شــده و چنیــن موضوعــی در اشــعار فارســی معــارص بــه نــدرت 
ــه  ــه ســبب اینکــه کلمــه ی معرف ــوان هویــت بخشــیده اســت، ب ــن عن ــه ای ــف ب ــا "ال" تعری ــده می شــود. ام دی
بــر چیــزی مشــخص داللــت می کنــد؛ و ایــن بــدان معنــا اســت کــه ایــن عنــوان بــر مضمــون رثــاء داللــت دارد. 
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همچنانکــه شــاعر در مــن قصیــده اشــاره می کنــد:

هنــگام کـــآورم سخن از رفتنت چنان

رنـــج آیدم که بهر رثائت سخن کنم

من شهره ام به کار هرن، لیک از این رثاء

)نیا یوشیج، 1389ش، ص893( برمن مصیبت است اگر داد آن دهم 

امــا آنچــه نظــر خواننــده را جلــب می کنــد ایــن اســت کــه چــرا شــاعر نوگــرا مثــل نیــا ایــن عنــوان بــرای 
شــعر خــود برگزیــده اســت؟

ج(زمینه  ی داللی

ــه  ــر عمومــی را ب ــن تصوی ــن باعــث می شــود کــه ای ــوان از یــک کلمــه مفــرد تشــکیل شــده اســت و ای عن
ذهــن خواننــده القــا کنــد کــه رثــا بــر غــم از دســت دادن یــک عزیــز داللــت دارد کــه از طریــق ذکــر صفــات 
ــان می شــود. ایــن هــان چیــزی اســت کــه در مــن ایــن قصیــده مشــاهده می شــود و  نیکــوی وی در شــعر بی
کــرت واژگان مرتبــط بــا غــم و انــدوه در مــن شــعری، نشــان از غــم و انــدوه شــاعر بــه ســبب مــرگ عمویــش 

اســت.

5-2-3-1-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ابیــات ایــن قصیــده بــا واژگان غــم و انــدوه ناشــی  از مــرگ عمــوی شــاعر رشوع می شــود. امــا اگــر بخواهیــم 
واژه  ی عنــوان را در شــعر بررســی کنیــم، در پــی ایــن هســتیم کــه واژه ی عنــوان یــا واژه هــای مربــوط بــه آن چــون 
غــم، گریــه، مــرگ و ماننــد آن، چندیــن بــار در شــعر تکــرار شــده اســت. ایــن تکرارهــا داللــت بــر میــزان عمــق 

غــم و انــدوه شــاعر اســت:

امروز در رسیده ز ره از چه صبحدم

با گونه  ی فسده و با چهره  ی دژم

شورش به دل چرا بشکست و بپا نشست

)نیا یوشیج، 1389ش، ص892( روزش نفس چرا بگسست و ببست دم 

بــا بررســی عنــوان و داللــت آن در مــن یــک انباشــت مالحظــه می  کنیــم کــه بــا معنابــن "الرثــاء" رابطــه ی 
مرادفــی دارد.
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تکرار این واژه ها در من نشان می دهد که این اتفاق بسیار بر شاعر تأثیر گذاشته است.

شادی ز سوی دیگر بگریخت تا ابد

)هان( کس را به لب مناند بجز داستان غم 

در ایــن مــن همچنیــن یــک منظومــه ی توصیفــی وجــود دارد کــه واژه هــای آن بــر گــرد هســته  ی معنایــی 
ــد: ــم" می چرخ "غ

شــاعر بــه علــت مــرگ عمویــش بســیار غمگیــن و ناراحــت اســت. تــا جایــی کــه همــه  ی دنیــا در نــگاه وی 
ــا رفــن وی مردانگــی از ایــن  ــد؛ گویــی ب ــای عمــوی خــود منی  بین ــرا هیــچ کــس را همت تاریــک شــده اســت، زی

دنیــا رفتــه اســت.

عنــوان قصیــده کوتــاه و تفســیر  های آن محــدود اســت. زیــرا فاقــد خیــال و مجــاز اســت و ابیــات قصیــده 
داللــت آن را تأییــد می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، عنــوان بــا مــن شــعری رابطــه ی مســتقیم دارد.

5-2-3-2. "مرثیه": شاملو

شــاملو ایــن شــعر را در 29 بهمــن 1345ش در ســوگ فــروغ فــرخ زاد رسوده اســت و آن را در دفــر شــعر خود 
ــه یکــی از ناب  تریــن و زیباتریــن قصایــد شــعری وی بــه شــار  "مرثیه هــای خــاک" گنجانیــده اســت. ایــن مرثی
مــی  رود کــه در آن »چهــراه ای کــه از مــرگ و جاودانگــی در فضــای پهنــاور شــعر ترســیم شــده اســت، شــوق آمیــز 
و زیباســت. بــا اندوهــی از آن فرزانــگان، رسشــار و شــادمانه و نــه گــذار ســطحی و عوامانــه؛ و بــا آنچنــان ظاهــر 
پــاک و ســاده ای کــه کمــر خواننــده  را اجــازه می دهــد تــا بــه عمــق شــعر و روابــط نهانــی دقیــق و در نهایــت 

اســتخوان بندی اســتوار و تشــکیل نهایــی آن را متوجــه شــود.« )مجابــی، 1381ش، ص270(

5-2-3-2-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

قبل از تحلیل من، با بررسی عنوان در سه زمینه رشوع می  کنیم:

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

عنــوان از واژه ی "مرثیــه" تشــکیل شــده کــه معنــای آن در فرهنــگ لغــت چنیــن اســت: » مرثیــه. مرثیــت. در 
عــزای مــرده گریســن و برشــمردن اوصــاف او... عــزاداری. ســوگواری. مــرده ســتائی. ذکــر محامــد و اوصــاف مــرده 
و ســتایش او... شــعری کــه در ســوگ از دســت رفتــه  ای گوینــده. شــعری کــه در عــزای کســی گوینــده و در آن بــه 

محامــد و صفــات پســندیده وی اشــاره کننــد...« )دهخــدا، ج9، 1377ش، ذیــل مرثیــه(

زمینه  ی ساختاری)دستوری(

واژه  ی"مرثیــه" اســم مفــرد اســت و هان  طــور کــه پیــش از ایــن هــم گفتــه شــد، اســم داللــت بــر پایــداری 
دارد و مفــرد بــودن نیــز بــه معنــی اشــاره بــر یــک شــئ معیــن اســت. زیــرا زمانــی کــه واژه ای در جملــه می آیــد، 
چه  بســا مفهــوم آن دگرگــون شــود، امــا وقتــی کــه بــه صــورت تنهــا در عنــوان بیایــد، گاهــی داللت هــای هــان 

یــک واژه محــدود می شــود و ژرف ســاخت و روســاخت آن یــک داللــت را می رســاند.
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ج(زمینه  ی داللی

عنــوان، دارای یــک واژه "مرثیــه" بــا ســاختار مفــرد اســت. بــه ایــن معنــی کــه بــر یــک چیــز داللــت می کنــد، 
امــا ســاختارش از ســاختار عناویــن قصائــدی کــه بــا واژه  ی رثــا آمــده متفــاوت اســت. در واقــع، بــا اینکــه اختــالف 
ــر  ــر مــرده و ذک ــا گریســن ب ــرا رث ــر اســت. زی ــه جامع  ت ــا از مرثی ــت رث ــدارد، دالل ــا وجــود ن ــان آنه ــی می چندان
نام هــای نیــک وی اســت و یکــی از اغــراض شــعر غنایــی اســت کــه می توانــد بــه شــعر یــا نــر یــا گفتــار باشــد، 

درحالــی کــه مرثیــه بیشــر بــر شــعری اطــالق می شــود کــه در ســوگ از دســت رفتــه  ای گفتــه شــود.

پــس واژه  ی "رثــا"، داللــت شــعر را بــه ســمت آن غــرض شــعری معروفــی کــه شــامل گریســن بــر مــرده و ذکــر 
نیکی هــای وی اســت، ســوق می دهــد. مخصوصــاً وقتــی کــه عنــوان شــخصیت مــورد نظــر را مشــخص می کنــد. 
در ایــن حالــت انتظــار مــی رود کــه از یــک ســو، مــن شــامل نیکی  هــای مــرده و از ســوی دیگــر، انــدوه حاصــل 

از دســت دادن وی باشــد.

5-2-3-2-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

مــن ایــن شــعر بــه انــدوه حاصــل از فقــدان عزیــز و احــرام نســبت بــه فــرد درگذشــته مربــوط اســت. در 
مــن قصیــده، واژه گریســن را مالحظــه می کنیــم کــه دوبــار در آغــاز مــن تکــرار شــده و از داللت هــای آن غــم 

و غصــه اســت کــه بــا واژه ی گریســن ارتبــاط دارد:

به جست وجوِی تو

بردرگاه کوه می گریم،

درآستانه ِی دریا و علف.

به ُجست وجوی تو

در معرِب بادها می گریم

)شاملو، 1391ش، ص649(    ...

ایــن شــعر حکایــت از رسگردانــی و افرسدگــی شــاعر دارد؛ زیــرا بــرای یافــن عزیــزش همــه جــا حتــی گــذرگاه 
بادهــا را جســتجو می کنــد و ایــن نشــان می دهــد کــه رابطــه شــاعر بــا دوســت از دســت رفتــه اش بســیار عمیــق 
بــوده و رفــن وی در روح شــاعر تأثیــر زیــادی گذاشــته اســت. بــه همیــن ســبب، بــرای پیــدا کــردن او در همــه 
جــا جســتجو می کنــد و همــه ی ایــن شــاخص  ها در مــن حاکــی از رسخوردگــی و ناامیــدی شــاعر اســت. امــا ایــن 
واقعــه باعــث نشــد کــه او تســلیم شــود و بــه گــان وی تــالش و جســتجوی دوســتش، تنهــا راه حلــی اســت کــه 

می توانــد بــه یافــن وی منجــر شــود، امــا ایــن تــالش بی فایــده اســت:

بر درگاه کوه

در چارچوپ شکسته¬ی پنجره

در چار راه فصول جست وجو

در معرب بادها

در آستانه¬ِی دریا و علف
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در ایــن مــن شــعری یــک انباشــت وجــود دارد کــه بــا معنابــن "طبیعــت" اســت و منــودار زیــر گویــای آن 
اســت:

بــا بررســی واژه هــای طبیعــت در مــن، مالحظــه می شــود کــه شــاعر ایــن واژه هــا را بــه فراونــی در مــن بــه 
کار بــرده اســت. گویــا از طبیعــت مــدد می  جویــد و از طریــق آن می  خواهــد حــال دورنــی خــود را منتقــل کنــد 
ــرد. چر  اکــه همــواره تأمــل در طبیعــت ســبب آســایش انســان ها می شــود و آدمــی  شــاید کمــی دلــش آرام بگی
ــرد؛  ــاه می  ب ــه آن پن ــی ب ــختی  های زندگ ــات از س ــب اوق ــه در اغل ــد ک ــگاه می کن ــی ن ــوان آرامگاه ــه عن آن را ب
چنانکــه در حــال حــارض نیــز بــا وجــود زندگــی مــدرن، مــردم همیشــه بــرای رفــع خســتگی بــه روســتا و طبیعــت 

روی می آورنــد.

در پایــان مــن شــعری شــاعر در برابــر مــرگ تســلیم می شــود هــر چنــد کــه هنــوز زمــان آن فــرا نرســیده 
اســت:

و ما هم چنان

دوره می کنیم

شب را و روز را

)شاملو، 1391ش، ص650( هنوز را... 

ــان آن نامشــخص  ــان ادامــه دارد، امــا پای ســه نقطــه آخــر شــعر نشــان می دهــد کــه زندگــی شــاعر همچن
اســت یــا رسنوشــت او پنهــان اســت.

داللــت مــن برگرفتــه از واژه  ی مرثیــه اســت و ایــن هــان چیــزی اســت کــه خواننــده از مــن انتظــار دارد و 
وجــود واژگانــی چــون "می  گریــم" و "مــرگ"، بــه پیونــد عمیــق عنــوان بــا مــن انجامیــده اســت.

ــد دفــر  ــا مــن آن رابطــه ی مســتقیمی دارد؛ از ســویی، ایــن قصیــده جــزء قصائ بنابرایــن عنــوان قصیــده ب
"مرثیه هــای خــاک" شــاعر اســت و عنــوان قصیــده بــا عنــوان دفــر رابطــه ی مســتقیمی دارد کــه هــر دوی آنهــا 

مرتبــط بــا موضــوع رثــا اســت.

5-2-3-3. "ازمرثیه های رسو کاشمر": شفیعی کدکنی

شــفیعی کدکنی شــاعری نوگــرا محســوب می شــود؛ هرچنــد کــه در آغــاز بــه ســبک قدیــم شــعر مــی رسود. 
ایــن نوگرایــی او را می تــوان در عناویــن اشــعاری مالحظــه کــرد کــه بیشــر آنهــا از لحــاظ ســاختار و صــور خیــال 

جدیــد و نــو هســتند.
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5-2-3-3-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

برای رسیدن به داللت عنوان، در ابتدا باید آن را در چند زمینه بررسی کرد:

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

ــی اســت معــروف و مشــهور و آن ســه  ــام درخت ــا رسو: »ن ــالً اشــاره شــد، ام ــه" قب ــی کلمه  ی"مرثی ــه معن ب
قســم می باشــد: یکــی رسود آزاد و دیگــری رسو ســهی و ســیم رسو نــاز و عریــان رسو را شــجره الحیــه خواننــد... 

از صفــات رسو اســت: راســتین. بلنــد. رسفــراز. رسکــش. تــازه. جــوان...« )دهخــدا، ج9، 1377ش، ذیــل رسو(.

"کاشمر" نیز نام شهری است.

زمینه  ی ساختاری)دستوری(

ــه  ــرد: اول، "از مرثیه  هــا" ک ــه دو قســمت تقســیم ک ــوان آن را ب ــده مرکــب اســت و می ت ــن قصی ــوان ای عن
شــبه جملــه اســت و دوم، "رسو کاشــمر" کــه جملــه اســت. امــا همــه واژه هــای عنــوان اســمی اســت و کلمــه 
ــا  ــدارد، ام ــت ن ــی دالل ــه تنهای ــده و جمــع نشــان از تعــدد دارد. حــرف"از" ب ــا ســاختار جمــع آم نخســت آن ب
ــای "از مرثیه  هــای رسو کاشــمر" یکــی  ــای آن مشــخص می شــود. معن ــد معن ــا واژه ی دیگــری می آی زمانــی کــه ب
از مرثیه  هــای مجموعــه  ی شــعری اســت کــه بــه دلیــل عنــوان ایــن مجموعــه   که"مرثیه  هــای رسِو کاشــمر" اســت، 
ــه  ــوان مرثی ــا عن ــن شــعر ب ــا ای ــد کــه تنه ــه اســت؛ هرچن ــد مرثی ــن مجموعــه شــامل چن نشــان می دهــد کــه ای

آمــده اســت.

ایــن عنــوان، فعــل نــدارد و تکــرار اســم  ها در آن، بــر ســکون و پایــداری داللــت دارد؛ عــالوه بــر آن، واژه هــای 
ایــن عنــوان جــزء واژه هایــی اســت کــه جنبــش و حرکــت در معنــای آن وجــود نــدارد.

زمینه  ی داللی

ــه  ــرد از دســت رفت ــرای ف ــه را ب ــرا مرثی ــم اســت. زی ــت آن مبه ــا دالل ــوان ســاختار اســمی دارد، ام ــن عن ای
ــا  ــد. ام ــه، می رسودن ــا وطــِن از دســت رفت ــا شــهید ی ــرده ی ــرای م ــد و در شــعر معــارص بیشــر آن را ب می گوین
اســتعال آن بــرای درخــت یــا چیــزی بی جــان کمــر دیــده شــده اســت و اگــر چنیــن عناوینــی پیــدا شــود، بــه آن 

معنــا اســت کــه داللــت آن کنایــی اســت و فقــط از طریــق مــن می تــوان بــه داللــت آن دســت یافــت.

5-2-3-3-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

شــاعر ایــن قصیــده را در قالــب شــعر کالســیک رسوده اســت و بــه ســیاق قصایــد کهــن، بــا مــدح و ســتایش 
ممــدوح آغــاز می شــود و صفــات نیــک و پســندیده او را در ایــن شــعر آورده اســت:

ای روشنی باغ و بهاران که تو بودی

وی خرمی خاطر یاران که تو بودی

ای رسو! که در پیرهن صبح نگنجید

)شفیعی کدکنی، 1376ش، ص90-89( جان تو وای جان بهاران که تو بودی 

ــگاه  ــران دارای جای ــخ ای ــن درخــت، ریشــه  ای تاریخــی دارد و در تاری ــه ای مــن شــعری بیانگــر آن اســت ک
ــارزی اســت: ب

یاد پدر اندر پدر اندر پدر ما

)شفیعی کدکنی، 1376ش، ص90-89( و آیینه  ی صد نسل و تباران که تو بودی 
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شــاعر بــرای اشــاره بــه جنبــه ی تاریخــی آن در شــعر خــود از رسو اســتفاده کــرده اســت؛ چــرا »کــه رسو منــاد 
آزادی و آزادگــی اســت. مرثیــه رسو کاشــمر، رسوی اســتوار و بشــکوه کــه کاشــته  ی زرتشــت، پیامــرب ایــران بــود و 
ــا متاشــایی خلیفــه عــرب شــود.« )حســینی،  ــد ت ــد و قطعــه قطعــه کردن در اوج ســبزی  ها و آبی  هــا آن را بریدن

بهــار 1378ش، ص90(

ــر  ــر شــاعر تأثی ــی اســت، بســیاری ب ــودی آزادگ ــه نشــانه  ی ناب ــن رسو ک ــودی ای ــه ناب ــه نظــر می رســد ک ب
ــودی  ــای ناب ــه معن ــودی آن ب ــه ناب ــد ک ــان باش ــخ ایرانی ــاد از تاری ــم من ــد ه ــن رسو می توان ــت. ای ــته اس گذاش
ــه شــاعر  ــن رو،»رسو کاشــمر ک ــن اســت. از ای ــن رسزمی ــه ای ــت حمله  هــای مکــرر ب ــه عل ــراث تاریخــی ب آن می
ــیاری  ــوادث بس ــه ح ــت ک ــن اس ــار که ــن دی ــادی از ای ــمبل و من ــت س ــه و رسوده اس ــرای آن گفت ــی ب مرثیه  های
ــرورده اســت« )عباســی،  ــا اخــوان را در دامــن خــود و پ ــزرگان بســیاری از فردوســی ت را پشــت رسگذاشــته و ب

ص303( 1378ش، 

ــه از  ــن منظوم ــه ای ــود ک ــدار می ش ــت" پدی ــته ی "طبیع ــی هس ــه ی توصیف ــعر، منظوم ــن ش ــی ای ــا بررس ب
ــان اســت: ــل بی ــر قاب ــق منــوادر زی طری

حضــور چشــمگیر و تعــدد عنــارص طبیعــت در ایــن مــن، منــادی از رسزمیــن شــاعر اســت کــه منظــور از آن 
نــه تنهــا درخــت رسو بلکــه متــام رسزمیــن او اســت. در واقــع، شــاعر بــرای اشــاره بــه رسزمیــن خــود از عنــارص 

طبیعــت اســتفاده کــرده اســت.

ایــن شــعر بــه عنــوان مرثیــه ای بــرای رسزمیــن کهــن شــاعر و افســوس، حــرست و انــدوه او بــرای اتفاقاتــی 
اســت کــه بــرای آن رخ داده اســت؛ بنابرایــن، در ایــن شــعر مضمــون نوســتالژی دارد کــه احســاس درد و افســوس 
ــا مــن  ــوان ب ــه اســت. از ایــن رو، بایــد گفــت کــه ایــن عن ــه آن تاریخــی کــه گذشــته و از دســت رفت نســبت ب

رابطــه ی مســتقیمی دارد.

5-2-3-4. "مرثیة جیکور": سياب

ســیاب از دوران کودکــی، روســتای خــود "جیکــور" را بســیار دوســت می  داشــت و ایــن عالقــه در اشــعار او 
منایــان شــده اســت؛ چنانکــه درهشــت عنــوان از عناویــن شــعری ســیاب نــام جیکــور تکــرار شــده و بــه ســبب 
همیــن تالش  هــاي او، نــام روســتای جیکــور وارد دنیــای شــعر نــو شــد و مفاهیــم انســانی و داللت هــای متعــدد 

و گوناگونــی یافــت.

5-2-3-4-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

بــرای تحلیــل مــن شــعری و رابطــه ی آن بــا عنــوان و شــناخت داللــت هــر دو، در آغــاز عنــوان را در ســه 
ــم: ــی می  کنی ــه بررس زمین

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

ایــن عنــوان از دو واژه ی "مرثیــه" و "جیکــور" تشــکیل شــده اســت. واژه  ی"مرثیــه" قبــالً بررســی شــده امــا 
جیکــور نــام روســتای شــاعر واقــع در جنــوب رشقــی بــره اســت. ســیاب آنجــا بــه دنیــا آمــده و دوران کودکــی  اش 

را در آن روســتا گذارنــده اســت.
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زمینه ساختاری)دستوری(

عنــوان از جملــه عناویــن مرکــب اســت کــه شــامل دو واژه اســت کــه و هــر دو اســم هســتند. واژه "مرثیــه" 
خــرب بــرای مبتــدای محــذوف یعنــی "هــذه" اســت. امــا واژه ی"جیکــور" مضــاف الیــه بــرای مضاف"مرثیــه" اســت 
و همچنانکــه قبــالً اشــاره کردیــم، از نقش هــای اضافــه معرفــی و تعییــن اســت؛ بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت 

کــه ایــن مــن مرثیــه ای بــرای "جیکــور" اســت.

زمینه داللی

ــن واژه  ــول ای ــوان ح ــه عن ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــت و ای ــده اس ــه رشوع ش ــا واژه  ی مرثی ــن ب ــوان م عن
ــر انســان  ــا غی ــه انســان ی ــد ک ــه اســت؛ هرچن ــرای از دســت رفت ــدوه ب ــم و ان ــای آن غ می چرخــد. از داللت ه
باشــد. آمــدن واژه  ی جیکــور در عنــوان نشــان می دهــد کــه شــاعر بــرای زادگاه خــود مرثیــه رسوده اســت، امــا 
نشــانه های مــن بــه موضــوع دیگــری اشــاره می کنــد کــه روســتای شــاعر منــادی از آن اســت و بــا تحلیــل مــن 

داللــت آن روشــن خواهــد شــد.

5-2-3-4-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

"مرثیــه جیکــور" از قصایــد طوالنــی ســیاب اســت کــه آن را دربــاره ی روســتایش جیکــور رسوده، امــا جیکــور 
ــا  ــد ت ــی نیســت، بلکــه آرمــان شــهری اســت کــه شــاعر تــالش می کن ــا یــک زادگاه معمول در زندگــی شــاعر تنه

همــه  ی خوبی  هــای دنیــا را در قالــب "جیکــور" بــه تصویــر بکشــد.

"جیکــور" در تجربــه شــاعرانه ســیاب بســیار تأثیــر گــذار اســت، چراکــه او شــیرین  ترین لحظــات زندگیــش را 
در آن ســپری کــرده اســت؛ عــالوه بــر اینکــه مــادر او کــه بهریــن شــخصیت در زندگــی ســیاب بــوده، در جیکــور 

دفــن شــده اســت.

ایــن قصیــده بــا نــدای صلیــب مســیح آغــاز می شــود کــه همچــون پرنــده ای آهنــی ســایه  ی خــود را بــر فــراز 
جیکــور افکنــده اســت:

َیا َصلیَب املسیح ألقاَک ظالً فوق "جیکور" طائٌر ِمن َحدید

ون و کـالقرِب فی ابتـالِع الخـدود یا لِظلٍّ كظلـمِة فی اللَـّ

)السیاب، ج1، 1989م، ص403( و التهام العیون من کلِّ عذراَء کعذراِء "بیت لحم" الولود69 

ســیاب در اشــعارش از مســیح بــه عنــوان رمــز فــداکاری و رســتگاری یــاد می کنــد، امــا در ایــن قصیــده شــاعر 
نســبت بــه صلیــب و مســیح نگرشــی منفــی دارد؛ او بــا اشــاره بــه اشــغالگران غربــی )مســیحی( کــه کشــورهای 
عربــی را تــرف کرده انــد   و از ارزش  هــای مســیحی و اخالقــی خــود جــدا شــده  اند و بــا ظلــم و ســتم بــه مــردم 
ــوش، 2006م، ص 178(  ــرد. )املع ــرده می گی ــر آن  هاخ ــد، ب ــت کرده ان ــیحیت را زش ــای مس ــورها ارزش ه آن کش

بنابرایــن، صلیــب در ایــن شــعر رمــز نابــودی و هالکــت اســت.

در ایــن مــن یــک منظومــه ی توصیفــی وجــود دارد کــه واژه هایــش مرتبــط بــا هســته  ی معنایــی "مــرگ و 
نابــودی" اســت:

69 - . ای صلیب مسیح که پرنده  ای آهنین را می  بینم،   و سایه  ی خود بر جیکور افکنده ای/ای سایه  ای مثل رنگ تار و قرب در فرودادن 

رخسارها/و بلعیدن دیدگاِن زیبارویان؛ چون زیباروی بارور »بیت لحم«.
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ــا  ــط غربی  ه ــی توس ــورهای عرب ــغال کش ــت اش ــه عل ــردم ب ــاع م ــه اوض ــد ک ــان می  دهن ــا نش ــن واژه ه ای
دگرگــون شــده اســت و مــردم آن در فالکــت و بدبختــی بــه رس می  برنــد؛ چنانکــه "بیــت لحــم" در ایــن مــن بــه 

فلســطین اشــغالی اشــاره دارد.

ــد، امــا مــن شــعری نشــان  ــگاه می کن ــوان یــک آرمــان شــهر ن ــه عن ــه "جیکــور" ب ــه رغــم اینکــه شــاعر ب ب
می دهــد کــه زندگــی در جیکــور بســیار دگرگــون و آســایش بــه ســختی و بزرگــی بــه انحطــاط مبــدل شــده اســت؛ 
تــا حــدی کــه شــاعر از آن بــه دوران "تعبــان بــن عیســی" تعبیــر کــرده اســت. "تعبــان" در زبــان عربــی بــه معنــی 
خســته اســت و آمــدن آن بدیــن معنــی اســت کــه رشایــط نابســامان بــه روســتای او بســیار آســیب رسانده  اســت:

ال علیک السالم یا عرص"تعبان بن عیسی" وهنت بین العهود!70             )السیاب، ج1، 1989م، ص407(

همچنیــن شــاعر در ایــن قصیــده نــه تنهــا از رشایــط خســته کننــده   و ناگــوار محیط اطرافــش پرده برمــی  دارد، 
بــه خســتگی بدنــی و روحــی خــود بــه ســبب ابتــال بــه بیــاری ســل نیــز اشــاره می کنــد. تکــرار واژه های"تعبــان 

بــن عیســی" در قصیــده بــر شــدت ایــن خســتگی داللــت دارد.

ســیاب در پایــان مــن بــه فروپاشــی و پســتی انســان های معــارص اشــاره می کنــد؛ چراکــه بــه نظــر وی زمیــن 
همچــون بــازاری اســت کــه در آن گوشــت مــردم آفریقــا و آســیا فروختــه می شــود. )عبــاس، 1992م، ص193(

بنابرایــن، عشــق و عالقــه  ی ســیاب بــه روســتای خویــش باعــث شــده اســت کــه آن را بــه عنــوان رمــزی بــرای 
همــه ی ارزش  هــای انســانی بــه کار بــربد. »بنابرایــن، جیکــور گســرش یافتــه تــا همــه ی جنبه  هــای زیبــای زندگــی 

انســان را در بــر بگیــرد.« )کندیــف، 2003م، ص192(

ــه صــورت مســتقیم و  ــا مــن، هــم ب ــوان و رابطــه آن ب از طریــق بررســی مــن آشــکار شــد کــه داللــت عن
هــم بــه صــورت غیــر مســتقیم آمــده اســت. داللــت مســتقیم آن آنجایــی اســت کــه شــاعر بــرای از دســت دادن 
ارزش  هــای انســانی مرثیــه گفتــه و داللــت غیــر مســتقیم آن از ایــن قــرار اســت کــه معمــوالً مرثیــه بــرای از دســت 
دادن کســی رسوده می شــود؛ بنابرایــن، مرثیــه در اینجــا برگریســن بــرای از دســت "ارزش  هــای انســانی" داللــت 
دارد. زیــرا منظــور شــاعر از جیکــور روســتای خــودش نیســت، بلکــه متــام کشــورهای عربــی اســت. بــه همیــن 
ــن  ــن رف ــی از بی ــیا یعن ــا و آس ــردم آفریق ــت م ــاره ی مظلومی ــده درب ــر قصی ــای آخ ــه در بیت  ه ــت ک ــل اس دلی

ارزش  هــای انســانی نــه تنهــا در وطــن خویــش، بلکــه در متــام کشــورها ســخن می گویــد.

5-2-3-5. "رثاء بقعه ضوء": مقالح

عنــوان، نــام یــا نشــانه  ای اســت کــه بــر محتــوای مــن داللــت می کنــد. بنابرایــن، بــه محــض اینکــه خواننــده 
ــن  ــون م ــوا و مضم ــه نشــان از محت ــی آورد ک ــه دســت م ــی از آن ب ــد، تصــور جامع ــن را بخوان ــک م ــوان ی عن
اســت. بــا وجــود ایــن، منی تــوان از طریــق عنــوان بــه محتــوای مــن برخــی از قصایــد دســت یافــت؛ مخصوصــاَ 
در عناوینــی کــه دارای مجــاز و اســتعاره هســتند. عنــوان ایــن شــعر نیــز از جملــه ی عناوینــی اســت کــه بــرای 

دریافــت مضمــون آن ابتــدا بایــد مــن را بررســی کــرد.

70 - . نه، سالم بر تو ای عر "تعبان با عيسی" که بین عرها و روزگاران ضعیف شده  ای. 
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گاهــی بــا متنــی روبــه رو می شــویم کــه خواننــده را وادار می کنــد برایــش ارزش قائــل شــود. ایــن احســاس 
زمانــی پیــش می آیــد کــه مــن عنــوان چمشــگیری داشــته باشــد و در انتخــاب آن دقــت شــده باشــد؛ ایــن چیــزی 
اســت کــه در بیشــر عناویــن نوگــرا بــه چشــم می خــورد و بــه نوعــی بــر آگاهــی شــاعر داللــت دارد. بــه ســبب 

اینکــه اگــر مدخل  هــای مــن هیجــان انگیــز و جــذاب نباشــند، مــن ارزش خــود از دســت می دهــد.

5-2-3-5-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

قبل از تحلیل من، عنوان مذکور را می توان در چند زمینه تحلیل و بررسی کرد:

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

ــم. امــا داللــت  ــالً بررســی کردی ــاء را قب ــاء بقعــة ضــوء" تشــکیل شــده و کلمــه ی رث عنــوان از ســه واژه "رث
"رثــاء" بــر مفهــوم اصطالحــی "رثــا" داللــت می کنــد؛ چــرا کــه ایــن واژه بــه گریــه و زاری بــرای مــردگان از طریــق 

گفتــار یــا شــعر اشــاره دارد.

واژه  ی "رثــاء" بــر غــم و انــدوه داللــت دارد؛ امــا بــا اضافــه شــدن واژه  ی "بقعــة ضــوء" بــه آن معنــای ایــن واژه 
دگرگــون می شــود؛ زیــرا از داللت هــای نــور روشــنایی اســت کــه در زندگــی انســان تأثیــر مثبــت ایجــاد می کنــد.

ــوی وأســطع  ــان، أو الضــوء أق ــور. وهــا مرادف ــن اســت: »الضــوء: الن ــه چنی ــای "ضــوء" در لغــت نام معن
مــن النــور، أو الضــوء ملــا بالــذات کضــوء الشــمس و النــار، و النــور ملــا بالَغــرَِض و االکتســاب مــن جســم آخــر، 
کنــور القمــر. و فــی التنزیــل العزیــز: »هــو الــذی َجَعــل الشــمَس ضیــاًء والقمــر نــوراً.«71 )أنیــس و دیگــران، ج1، 

1376ش، ص546(

زمینه  ی ساختاری)دستوری(

در زمینــه  ی نحــوی، عنــوان از یــک جملــه اســمی "مبتــدا و خــرب" و شــبه جملــه مضــاف و مضــاف الیــه "بقعــة 
ضــوء" تشــکیل شــده و در آن ســاختار اضافــه دوبــار تکــرار شــده اســت؛ نخســت در ترکیــب "رثــاء بقعــة" و دوم 

در ترکیــب "بقعــة ضــوء".

از آنجــا کــه ایــن ترکیــب از طریــق تکــرار و قــرار گرفــن میــان مضــاف و مضــاف الیــه ارزش تخیلــی و شــاعرانه  ی 
بیشــری می  یابــد، اهــل تصــوف در عناويــن و متــون شــعر و نــر خــود بــدان گرايــش پيــدا کرده انــد. بــه ســبب اینکــه 
ايــن ترکيــب از طريــق تجديــد رابطــه و پيونــد ميــان مضــاف و مضــاف اليــه، امکانــات شــعري و تخيــي بســیاری 
دارد؛ همچنــن، ايــن اضافــه، بیانگــر تــالش رصيــح و ضمنــي تعريــف اســت. بدیــن صــورت کــه مضــاف نکــره اســت 
و بــه واســطه واژه ي ديگــري معرفــه مي شــود، چــرا کــه " هــدف از اضافــه، تنهــا معــريف و تعيــن اســت". يــک يشء 
تنهــا بــه واســطه ی يشء ديگــری معــريف مي شــود و اگــر بــه تنهایــی معــرف خــود باشــد، هیچــگاه بــه يشء ديگــری 
بــراي معــريف خــود نيــاز نــدارد. بــه ســبب وجــود همیــن ابهــام، صوفیــه بــه اســتفاده از ســاختار اضافــه در شــعر و 
نــر خــود چــه در عناویــن و چــه در خــالل متــون عرفانــی بیشــر گرایــش داشــته  اند. )بوصبــع، 2009-2010م، ص26(

زمینه  ی داللی

واژه  ی "رثاء" به غم و اندوه داللت دارد، اما ترکیب "بقعة ضوء" بر نور و روشنایی داللت دارد.

اگــر بخواهیــم واژه  ی "ضــوء" را بــه تنهایــی بررســی کنیــم، ایــن واژه معانــی متعــددی دارد کــه نویســندگان 
ــه در  ــد. از جمل ــی و داللت هــای آن اشــاره کرده ان ــن معان ــه ای ــر خــواب ب در لغــت نامه  هــا و کتاب  هــای تعبی
ــه،  ــت، توب ــاء، عــزت، هدای ــان، غن ــور: ای ــن ســیرین، واژه ی ضــوء دارای داللت هــای ن ــر خــواب اب ــاب تعبی کت

نیکــوکاری، علــم، قــرآن... و غیــره اســت. )ابــن ســیرین، 1989م، ص321-320(

71 - »ضوء: نور. دو واژه مرادف هستند؛ البته ضوء قوی  تر و درخشان  تر از نور است. ضوء ذاتی است مثل پرتو خورشيد و آتش؛ ولی نور 

غرضی و اکتسابی است مثل نور ماه. در قرآن مجید آمده است: )خداوند کسی است که خورشید را پرتوافکن و ماه را نورانی قرار داد(«.
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این عنوان سؤااليت را به ذهن خواننده القا می کند مانند:

کدام کانون نور مد نظر است؟

چرا شاعر برای کانون نور شعر رسوده است؟

5-2-3-5-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ایــن مــن شــعری از نــه بنــد تشــکیل شــده کــه دو واژه ی "بقعــة ضــوء" عنــوان در چهــار بنــد از بندهــای 
شــعر تکــرار شــده اســت.

ــر محــور ایــن  ــوان " بقعــة ضــوء" در مــن، نشــان می دهــد کــه ایــن مــن بیشــر ب تکــرار قســمت دوم عن
ــدارد، هــر  ــوان اســت در مــن شــعری وجــود ن ــاء" کــه قســمت نخســت عن ــرا واژه ی "رث کلــات می چرخــد؛ زی

چنــد برخــی واژگان ماننــد گریــه، غــم و مــرگ کــه بــا کلمــه رثــا مرتبــط هســتند، در مــن آمــده اســت.

وجــود ایــن کلــات در مــن نشــان می دهــد کــه ایــن رثــا یــا غــم و انــدوه بــه ســبب از دســت دادن کســی 
نبــوده بلکــه بــرای از دســت دادن کانــون نــور بــوده و البتــه آشــکار اســت کــه ایــن کانــون نــور، منــادی از لحظــات 

خــوش زندگــی شــاعر اســت و او از فقــدان آن ناراحــت و غمگیــن اســت:

أْن أملََس الکلمَت، کیَف لِْی أْن أُناِدیک 

)املقالح، ج2، 2004م، ص370( فْی جسِد الُعمر؟72   و أْبکیِک یا بقعَة الضوءِ 

بــا بررســی ایــن مــن یــک منظومــه ی توصیفــی پیــدا می  کنیــم کــه بــه محــور "انــدوه و ناامیــدی" بــه ســبب 
از دســت دادن لحظــات خــوش زندگــی، اشــاره دارد:

بنابرایــن کانــون نــور در ایــن مــن بــه لحظــات شــادی در زندگــی شــاعر اشــاره دارد کــه از طریــق واژه هــا و 
ــه آن دســت یافــت: ــوان ب نشــانه های مــن، می ت

- دستم در جستجوی دوران شادمانی است.

- گنجشک  ها به دنبال لحظات شادی هستند.

- غم از تاریکی پناه گرفت.

- چگونه می توانم از لحظه های تلخ دلتنگی پناه بربم.

72 - . چگونه تو را صدا زنم؟/ و در جست  وجوی کلات برآیم!/ حال آنکه ای کانون نور،/ در جسم روزگار بر تو می  گریم.
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ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــی دارد. ب ــای مثبت ــی انســان داللت ه ــور( و وجــود آن در زندگ ــه ی "ضوء")ن ــاً کلم عموم
ــک اســت، انســان دچــار  ــی کــه هــوا تاری ــرا وقت ــور در زندگــی انســان ســبب آســایش او می شــود؛ زی وجــود ن
ــوان  ــس می ت ــد. پ ــی می کن ــه هــوا روشــن می شــود انســان احســاس راحت ــض اینک ــه مح وحشــت می شــود و ب
گفــت کــه واژه  ی نــور در گفتــان شــاعر داللت هــای معینــی دارد کــه می تــوان داللــت آن را از طریــق واژه هــای 

مــرادف یــا متضــاد ایــن واژه در مــن، کشــف کــرد.

ــن نشــان  ــرد؛ همچنی ــه رس می ب ــی ب ــه او در رسگردان ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــی انســان ب ــور در زندگ ــدان ن فق
می دهــد کــه او بــا مشــکالت بســیاری مواجــه شــده اســت. در مقابــل، وجــود نــور بــه معنــی وجــود اطمینان و آســایش 

اســت. لــذا می توانیــم از طریــق مربــع معناشناســی زیــر معنــای ایــن دو واژه ی "نــور- تاریکــی"را بیــان کنیــم:

نه تاریکی نه نور

تاریکی نور

بــه اســتناد بــه مربــع معناشناســی، رثــا در ایــن مــن بــه ســبب از دســت دادن کســی یــا فقــدان کانــون نــور 
کــه ظاهــر عنــوان بــه آن اشــاره دارد، نبــوده اســت؛ بلکــه رثــا بــرای از دســت دادن لحظــات شــاد و خوشــبختی در 
زندگــی شــاعر و حاکــی از ایــن اســت کــه درون  گرایــی در مــن عنــوان وجــود دارد. بدیــن ترتیــب، داللــت آن نــور 
اشــاره بــه از بیــن رفــن زندگــی خــوش گذشــته و وجــود تاریکــی بــه معنــی وجــود ســختی  ها و بدبختــی اســت. 
ایــن بــدان معنــی اســت کــه شــاعر بــه وضعیــت ناپســند جامعــه ی خــود را اشــاره داشــته و می گویــد کــه از آن 
اوضــاع غمگیــن و ناامیــد اســت. از ایــن رو، عنــوان بــه طــور مســتقیم بــه مضمــون مــن شــعری اشــاره منی کنــد 

و رابطــه مســتقیمی بــا آن نــدارد.

معمــوالً عنــوان، مــن ادبــی را خالصــه و آن را بــرای خواننــده معرفــی می کنــد؛ امــا عنــوان ایــن شــعر ابهــام 
دارد و متضمــن تأویــالت متعــددی اســت. بنابرایــن، می تــوان گفــت ایــن عنــوان بیــان کننــده ی معنــی مجــازی 
اســت کــه در دو واژه ی "بقعــة ضــوء" وجــود دارد؛ و چنانکــه گفتــه شــد، ایــن ویژگــی از ویژگی  هــای عناویــن 

نــو بــه شــار مــی رود.

عنــوان فرعــی "رثــاء بقعــه ضــوء" بــا عنــوان اصلــی دیــوان کــه "أوراق الجســد العائــد مــن املــوت" اســت، 
رابطــه ی تقریبــاً مســتقیمی دارد. بــه ســبب اینکــه اشــعار ایــن دیــوان دربــاره ی وضعیــت غــم انگیــز جوامــع عربی 
در دهــه هشــتاد میــالدی و پــس از آزاد شــدن کشــورهای عربــی از اســتعار غربــی اســت؛ و مضامیــن برخــی از 

اشــعار ایــن مجموعــه  ، شــامل دو مضمــون غــم و ناامیــدی اســت. )املقالــح، ج2، 2004م، ص427-341(

بنابرایــن، عنــوان ایــن مــن می توانــد "رثــای روزگار خــوش" باشــد، کــه مضمــون مــن بــه ایــن معنــی اشــاره 
می کنــد.

5-2-3-6. "مرثیة": درویش

ــن اشــعار او مرکــب اســت؛ مخصوصــاً  ــب عناوی ــه اغل ــش آشــکار شــد ک ــن اشــعار دروی ــا بررســی عناوی ب
عناویــن اشــعار مربــوط بــه آخریــن مجموعه  هــای شــعری او کــه نوگرایــی در آن چشــمگیر اســت. زیــرا عناویــن 
مرکــب از ویژگی  هــای عنــوان گــذاری در اشــعار نــو محســوب می شــود و عناویــن اشــعار درویــش در مقایســه 
بــا ســایر اشــعار نــو، جــزء اشــعار متایــز در شــعر معــارص عربــی اســت کــه اشــاره  ها و منادهــای زیــادی در آن 

بــه کار رفتــه اســت.
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5-2-3-6-1. بررسی زبان شناسی و نشانه شناسی عنوان

بــرای شناســایی داللــت عنــوان، و رابطــه ی آن بــا مــن، می تــوان عنــوان را در چنــد زمینــه تحلیــل و بررســی 
: کرد

الف( زمینه  ی واژه نامه  ای

ــه  ای  ــت رفت ــوگ از دس ــه آن را در س ــت ک ــعری اس ــای ش ــه معن ــر ب ــه بیش ــد، مرثی ــاره ش ــه اش همچنانک
می  رساینــد.

زمینه  ی ساختاری)دستوری(

عنــوان ایــن قصیــده از یــک کلمــه "مرثیــه" تشــکیل شــده کــه اســم و مفــرد نکــره اســت. در مباحــث قبلــی، 
بــه صــورت مــرشوح بــه داللــت ســاختار ایــن واژه پرداختیــم و در اینجــا فقــط بــه آن اشــاره ای می  کنیــم.

اسم ◄ پایداری.

مفرد ◄ یک چیزی.

نکره ◄ چیزی نامشخص و داللت آن مبهم، هم متعدد است.

ج( زمینه  ی داللی

ســاختار ایــن عنــوان اســمی اســت کــه بــه شــعری کــه بــرای مــرده می رساینــد، داللــت دارد. امــا در اشــعار 
نــو "مرثیــه" بــه شــعری اطــالق می شــود کــه شــاعر آن را بــرای از دســت رفتــه ای برسایــد کــه می توانــد انســان، 
یــا غیــر انســان، مــادی یــا معنــوی باشــد. امــا بــه طــور کلــی رثــا یــا مرثیــه بــر غــم و انــدوه بــرای چیــز از دســت 

رفتــه، داللــت دارد.

5-2-3-5-2. داللت عنوان در منت)عنوان ومنت(

درویــش از بارزتریــن شــاعران مقاومــت فلســطین اســت کــه دفرهــای شــعری او رسشــار از مضامیــن شــعر 
ــت  ــوای مقاوم ــه اشــعارش از محت ــدام از مجموع ــچ ک ــه هی ــت ک ــوان گف ــه می ت ــی ک ــا جای ــت اســت. ت مقاوم

خالــی نیســت.

بــا بررســی اشــعار درویــش درمی یابیــم کــه او ابعــاد مختلفــی از وقایــع مرتبــط بــا وطنــش در طــی شــصت 
ســال را بــه تصویــر کشــیده اســت؛ کــه ایــن شــعر ازجملــه ی آن اشــعار اســت.

شــاعر در آغــاز شــعر خطــاب بــه پــدر خــود نــدا می دهــد، گویــا می خواهــد پــدرش و دیگــران را در غــم و 
انــدوه خــود ســهیم کنــد و گویــا از دیگــران می  خواهــد تــا بــه دغدغه  هایــش توجــه کننــد:

مللمُت ُجرحک یا أبی

برُموِش أشعاری

اِس فبََکت عیُوُن النَّ

)درویش، ج1، 2000م، ص10( من ُحزنی.. و من نَاری73 

ــه کار  ــز ب ــن مــن نی ــی کــه در اشــعار درویــش تکــرار می شــود، واژه ی گل اســت کــه در ای یکــی از واژهای
ــای  ــه داللت ه ــد ک ــور می کن ــد، تص ــش می خوان ــعر دروی ــن واژه   را در ش ــده ای ــه خوانن ــی ک ــت. زمان ــه اس رفت
ــر  ــرد، از آن در تصاوی ــکار می  ب ــود ب ــعر خ ــظ گل را در ش ــش لف ــه دروی ــی ک ــه »هنگام ــال آنک ــی دارد؛ ح مثبت

73 - . پدرم، زخم  های تو را/ با مژگان اشعارم گرد آوردم/ و چشان مردم/ از غم من و آتش من گریست. 
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مربــوط بــه درومنایه هــای زخــم، خــون، اشــک، قــرب، خشــم و غیــره اســتفاده می کنــد کــه همگــی آنهــا بــا غــم و 
ــدار می شــود.« )عاشــور، 2004م، ص147( ــا پدی ــدوه آنه ــا از ان ــدوه رابطــه دارد ی ان

ایــن مــن شــعری یــک منظومــه ی توصیفــی بــا هســته  ی معنایــی "انــدوه" دارد کــه در منــودار زیــر می تــوان 
آن را نشــان داد:

تکــرار ایــن واژه هــا در مــن بیانگــر غــم و انــدوه شــاعر بــه ســبب اشــغال وطــن وی و رنج  هایــی اســت کــه 
مــردم آن متحمــل می شــوند. همچنیــن گویــای آن اســت کــه شــاعر در وطــن خــود از فالکــت و محرومیــت رنــج 
می بــرد و منی توانــد از چیــزی لــذت بــربد؛ حتــی زمینــه  ی مناســب بــرای رســیدن بــه آرزوهــا و جــاه طلبی هایــش 

نیــز وجــود نــدارد.

بــا اینکــه در مــن شــعر واژه  ی "رثــا" یــا "مرثیــه" نیامــده اســت، واژه هایــی کــه بــا آن مرتبــط اســت چنــد بــار 
تکــرار شــده اســت. از جملــه واژه هــای: جرحک)زخــم تــو(، بکت)گریــه کــرد(، حزنی)انــدوه مــن(، متزقی)پــاره 
پــاره شــدن مــن(، تیتمی)یتیمــی مــن(،... و غیــره؛ و ایــن نشــان می دهــد کــه ایــن قصیــده دربــاره  ی رثــا اســت 
امــا بــه مفهــوم جدیــدی کــه شــاعر آن را دربــاره ی وطــن خــود رسوده اســت. پیــش از ایــن اشــاره کردیــم کــه 

مفهــوم رثــا در گذشــته بــا مفهــوم آن در شــعر نــو تفــاوت دارد.

ــوان  ــه عن ــر ب ــود و بیش ــتفاده می ش ــان اس ــرای انس ــر ب ــارص کم ــعر مع ــا در ش ــه ی رث ــن رو، درومنای از ای
ــد.  ــای شــهیدان اســت، منــود می یاب ــای وطــن و رث ــه ارزش هــری بســیار دارد و در رث ــد ک شــعری منــود می  یاب

)النابلســی، 1987م، ص402(

ــدون  ــده ب ــت و خوانن ــم اس ــت آن مبه ــا دالل ــه دارد، ام ــن آن رابط ــا م ــده ب ــوان قصی ــعر، عن ــن ش در ای
خوانــدن مــن منی توانــد تشــخیص دهــد کــه ایــن مرثیــه بــرای چــه رسوده شــده اســت. بنابرایــن، مــن، عنــوان را 
تفســیر کــرده و رابطــه میــان آن دو غیــر مســتقیم اســت. بنابــر مضمــون مــن، می تــوان عنــوان شــعری "مرثیــه  ی 
ــه  ی وی  ــت رفت ــن از دس ــرای وط ــاعر ب ــدوه ش ــم و ان ــاره  ی غ ــه آن درب ــرد، زیراک ــذاری ک ــطین" را عنوان گ فلس

اســت.

5-2-4. داللت "نامه" در عناوین اشعار

واژه "نامه" بر پیام داللت دارد و داللت آن پیام در عناوین اشعار با مضمون من وابسته است.

5-2-4-1. "نامه": نيام يوشيج

ــن  ــده مي شــود. اي ــن شــعري دي ــر در عناوي ــن مــن شــعری واژه ی"نامــه" اســت، واژه ای کــه کم  ت ــوان ای عن
واژه عمومــاً بــر پيامــي اطــالق مي شــود کــه شــفاهي يــا نوشــتاري اســت و از طريــق فرســتنده بــه گرنــده ارســال 

می شــود.

ــط  ــد و خ ــود را دارن ــاص خ ــای خ ــانه ها داللت ه ــن نش ــه ای ــوند ک ــکيل مي ش ــانه هایی تش ــن از نش عناوي
ســر شــعر و ابعــاد منادينــش را خالصــه مي کننــد. پــس عناويــن هاننــد کليدهــاي داليل انــد کــه نقــش انتقــال 

ــد. )نجــم، محــرم 1430ق، ص99( ــده را ايفــا مي کنن ــه ذهــن خوانن تصــوري از مــن ب
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رشوع اين من شعري مشابه آغاز اغلب نامه هاست و شاعر در آن خطاب به برادر خود مي گويد:

مهربانا!

جواب کاغذ تو

)نيا يوشيج، 1398ش، ص170( من ندانم چگونه بايد داد. 

آغــاز مــن گویــای آن اســت کــه شــاعر مي خواهــد پيامــي را بــه بــرادر خــود برســاند و دغدغه هــاي خــود را 
بــه وي منتقــل کنــد کــه در ادامــه و بــا بــرريس مــن و رابطــه  اش بــا عنــوان، محتــواي ايــن پيــام آشــکار خواهــد شــد.

5-2-4-1-1. برريس زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

قبل از برريس من، ابتدا عنوان را در چند زمينه برريس مي کنيم:

الف( زمينه  ی واژه نامه  ای

عنــوان شــعر از يــک واژه یعنــی "نامــه" تشــکيل شــده اســت و معنــاي نامــه در فرهنــگ لغــت چنیــن آمــده 
اســت: »مکتــوب، قرطــاس... کتابــت... کاغــذي کــه بــه نــام کــي نوشــته شــود... مراســله، مرقومــه، رقيمــه. کاغــذي 
کــه بــه کــي نويســند... هــر نوشــته و کتاب مثــل شــاهنامه و مرزبــان نامــه...« )دهخــدا، ج14، 1377ش، ذيــل نامه(

ب( زمينه ي ساختاري)دستوري(

عنــوان ايــن شــعر از جملــه عناويــن ســاده و از يــک واژه ســاخته شــده اســت. آمــدن ايــن واژه در ســاختار 
دســتوری اســم مفــرد، تأثیــر خاصــی را در ذهــن خواننــده القــا مني کنــد؛ زيــرا همچنــان کــه پیــش از ایــن هــم 
اشــاره کرديــم، از داللت هــاي اســم ســکون و پايــداري اســت بــه ویــژه هنگامــی کــه بــه صــورت اســم مفــرد آمــده 
باشــد. بــه ایــن ســبب کــه داللــت اســم مفــرد محــدود و ايــن بــدان معنــي اســت کــه قــرار گرفــن ایــن واژه  ی 
مفــرد در جایــگاه عنــوان، رونــد وقايــع و رخ دادهــای مــن را محــدود کــرده اســت؛ گويــا بــا واژه ی نامــه )پیــام( 
شــاعر مي خواهــد اطــالع بدهــد کــه وضعيــت گذشــته هنــوز ادامــه دارد و هیــچ تغییــری حاصــل نشــده اســت.

ج( زمينه  ی داليل

آمــدن واژه ي نامــه در عنــوان، بــر ایــن داللــت دارد کــه شــاعر مي خواهــد پيامــي يــا خــربي را بــه ديگــران 
منتقــل کنــد، چــرا کــه از معانــی نامــه، رســاندن خــرب يــا اطالعــی از واقعــه ای بــه طــرف ديگــر )گرنــده پيــام( 
اســت؛ و آن پیــام موضوعــي اســت کــه ذهــن فرســتنده بــا آن درگیــر شــده اســت و فرســتنده بــا ابــالغ ايــن پيــام 

مي خواهــد ديگــران را از حــال خــود مطلــع ســازد يــا در مشــکل و احساســات خــود ســهيم کنــد.

5-2-4-1-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

ــن اختصــار در  ــه کل مــن در آن خالصــه شــده اســت. اي ــک اســم تشــکيل شــده ک ــن شــعر از ي ــوان ای عن
ــه  ــود دارد را خالص ــعري وج ــن ش ــاختار م ــا در س ــاين آن ي ــاختار زب ــه در س ــي ک ــوان، داللت هاي ــاختار عن س

)الثامــري، 2010 م، ص14( مي کنــد. 

ــام و دوم، اطــالع ديگــران  ــد از: نخســت، رســاندن پي ــه دو داللــت اشــاره مي کنــد کــه عبارتن ــوان ب ایــن عن
از رشايــط نامناســب زندگــي شــاعر. امــا پرســش اينجــا اســت کــه آيــا ايــن عنــوان توانســته چیــزی از مــن شــعري 

را بيــان کنــد؟

ــان  ــه نش ــابهت دارد ک ــا مش ــب نامه ه ــاز اغل ــا آغ ــعري ب ــن ش ــن م ــاز اي ــم، آغ ــاره کردي ــه اش همچنانک
ــه آن  ــعر ب ــان ش ــاعر در پاي ــه ش ــازد ک ــع س ــال خــود مطل ــرادر( را از ح ــده )ب ــاعر مي خواهــد گرن ــد ش مي ده

ــرده اســت: اشــاره ک
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تو فقط هستی اميد دمل

)نيا يوشيج، 1389ش، ص 172( که برادر به ياد تو افتاد 

همچنــن امضــاي شــاعر در آخــر شــعر و نوشــن )بــرادرت آســتارا 8 آذر 1306 ش( نشــان مي دهــد کــه وي 
ايــن پيــام شــعري را بــراي بــرادر خــود فرســتاده و شــامل دغدغه هــا و ســختي هايي بــوده کــه شــاعر در شــهر 

آســتارا کشــيده اســت.

آنچه مي گويم اين فقط نفيش ست

که بياض صحيفه کرده سواد

قطره ي خون ز يک دل خونني

نکند آنچنان که خواهم ياد!

معهذا بخوان و هيچ مپرس

)هان، 170 و 171( حال مخلص در اين خراب آباد.  

گویــا اقامــت شــاعر در شــهر آســتارا بــه علــت رشايــط ســخت و اســتبداد حاکــم در آن دوران بــوده اســت. 
)طاهبــاز، 1375 ش، ص 76( البتــه بــا بــرريس مــن شــعر و از طريــق نگاهــي دقيــق بــه نشــانه هايي کــه در مــن 

وجــود دارد، مي تــوان بيشــر بــا مضمــون آن آشــنا شــد.

ــا معنابــن "نامــه" و "آســتارا" را می یابیــم کــه هــر یــک از واژگانــی پديــد آمده  انــد  در شــعر دو انباشــت ب
کــه بــا معنابــن خــود رابطــه ي مرادفــی دارنــد. بــه ايــن معنــا کــه واژگان هــر یــک از انباشــت ها بــه مضمــون دو 

واژه  ی"نامــه" و "آســتارا" اشــاره مي کنــد. انباشــت واژه ي نخســت در منــودار زيــر قابــل مشــاهده اســت:

اما انباشت دوم را در منودار زير مي توان نشان داد:
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ــام  ــن پي ــق اي ــد از طري ــاعر مي خواه ــه ش ــره نشــان مي دهــد ک ــن دو زنج ــده در اي ــاي انباشــت ش واژه ه
تصــوري از شــهر آســتارا و مردمــش و زندگــي وي در آن شــهر را بــه بــرادر خــود منتقــل کنــد. بــا توجــه بــه مــن، 
گویــا شــاعر از زندگــي در آســتارا و مــردم آن خيــي دلگــر و ناراحــت اســت و ايــن موضوعــی اســت کــه منظومه ي 

توصيفــي موجــود در مــن شــعر بــه آن اشــاره مي کنــد و منــودار زيــر بیانگــر از آن اســت:

ــهر  ــي در ش ــاعر از زندگ ــه ش ــد ک ــکار مي کن ــن آش ــاين م ــانه هاي زب ــت، نش ــده اس ــودار آم ــه در من چنانک
ــه آنجــا پشــيان شــده اســت: ــن ب آســتارا بســيار ناراحــت و از رف

نه کم از اين سفر پشيمنم

گرچه از يک جهت کمي دلشاد

"آستارا" ست مدفني که در آن

جاي بگزيده اند مثل جمد

چه توان کرد با دو ديده ي باز

با چنني مردگان سست نهاد؟

قصه ي شهر مرده بايد ساخت

)نيا يوشيج، 1389ش، ص171( رشح رفتار مرده بايد داد  

ــام شــامل رشح حــال و  ــن پي ــه این  کــه اي ــد ب ــوان "نامــه" توســط شــاعر اشــاره مي کن ــن، انتخــاب عن بنابراي
ــرادرش  ــا ب ــه ت ــان دغدغه هــاي شــاعر از زندگــي در شــهر آســتارا اســت کــه شــاعر آن را در قالــب شــعر گفت بی
از حــال وي مطلــع و در ناراحتي  هايــش ســهيم باشــد. ســه بــار تکــرار واژه ي "رنــج" در مــن در کنــار واژه هــاي 
مشــابهی ماننــد "دل خونــن"، "جــان مهجــور"، "آتــش درون فــواد" و ماننــد آن، در شــعر نشــان از ســختي ها و 

رنج هايــي دارد کــه شــاعر آنهــا را متحمــل شــده اســت.
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از ايرو، در اين من شبکه ي ساختاریی وجود دارد که مي توان آن را در شکل زير نشان داد:

ــی  ــاره ي شــهر آســتارا و مــردم آن و نارضایت ــواي پيامــی اســت کــه درب ــده ی محت ــن ســاختار منعکس  کنن اي
شــاعر از اقامــت در آن شــهر اســت.

علیرغــم اینکــه واژه ی عنــوان در مــن شــعر تکــرار نشــده، مــن بــا عنــوان رابطــه ي مســتقيمی دارد. زیــرا از 
آنجايــي کــه محتــواي نامــه آشــکار اســت، رشوع ايــن نامــه شــعري همچنانکــه اشــاره کرديــم بــا رشوع نامه هــاي 
ــرادرش  ــه ب ــه شــعري اســت ک ــن شــعر در پاســخ ب ــه اي ــد ک ــور مشــابهت دارد و در آن شــاعر اشــاره مي کن منث
ــوان  ــن عن ــن رو، ای ــوده اســت. از ای ــا ب ــرادرش در آن شــعر احــوال شــاعر را جوی ــراي او فرســتاده و ظاهــراً ب ب
ــی  ــده  ی زندگ ــن مــن شــعری منعکــس کنن ــرا ای ــه گذاشــت: "شــاعر و شــهر آســتارا" اســت، زی ــوان اینگون می ت

شــاعر در آســتارا اســت.

5-2-4-2. "نامه": شاملو

ايــن شــعر از جملــه اشــعاري اســت کــه شــاعر در زنــدان قــر )1333 ش( و بــه عنــوان یــک زنــداين ســيايس، 
رسوده اســت. چنان  کــه گذشــت، پــدر شــاملو مــردي نظامــي و وابســته بــه حکومــت پادشــاهي بــود و بــه اقتضــای 
شــغل خــود، مجبــور بــود فرامــن نظامــي و حکومتــي را اجــرا کنــد؛ همــن امــر ســبب شــد در اشــعارش از پــدر 

خــود انتقــاد کنــد. و بــا خطــاب قــرار دادن وی، اخــالق انســاين را بــه وي يــادآوري مي کنــد:

بدان زمان که شور تره روزگار، پدر!

رساب و هست و روشن شود به پيش نظر

مرا – به جان تو – از دير باز مي ديدم

که روز تجربه از ياد مي بري يک رس

سالح مردمي از دست مي گذاري باز

)شاملو، 1391ش، ص687( به دل مناند هيچ  ات ز رادمردي اثر 

ايــن شــعر از مجموعــه ي شــعري "شــگفن در مــه" اســت و ظاهــراً آمــدن ايــن شــعر در ابتــداي ايــن مجموعه 
يب ســبب نيســت؛ چراکــه بیشــر اشــعار ايــن دفــر »ناشــی  از تأمــل شــاعر دربــاره  ی خویشــن اســت و حــال و روز 

خویــش.« )پورنامداریــان، 1374ش، ص119(

5-2-4-2-1. برريس زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

پیش از برريس من و رابطه ي آن با عنوان، ابتدا عنوان را در چند زمينه برريس مي کنيم:

الف( زمينه ي واژه نامه  ای

ايــن عنــوان از يــک کلمــه ســاخته شــده کــه معنــاي آن قبــال بــرريس شــد، امــا بــه طــور کي، مفهــوم پيــام 
را مي رســاند.
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ب( زمينه  ی ساختاري)دستوري(

ایــن عنــوان در زمينــه ي ســاختاري نیــز قبــالً بــرريس شــد و مجموعــاً مي تــوان گفــت: ســاختار عنــوان ســاده و 
محــدود، امــا بــر تأويــالت متعــدد قابــل حمــل اســت؛ چــرا کــه اگــر عنــوان از چنــد واژه تشــکيل می  شــد، معنــاي 

ــود. آن روشــن تر ب

در اینجــا مالحظــه می شــود کــه ســاختار ایــن عنــوان بــا ســاختار عناویــن کالســیک تفــاوت نــدارد، و بــا تأمــل 
ــا ابهــام آن رفــع  ــاز دارد ت در داللــت ظاهــری آن مالحظــه می شــود کــه مبهــم اســت، و بــه واژه هــای دیگــر نی
شــود. پــس اگــر عنــوان این  گونــه باشــد: نامــه تشــکر، نامــه عاشــقانه، نامــه معــذرت خواهــی و غیــره، داللــت 

آن آشــکارتر خواهــد شــد.

ج( زمينه ي داليل

ــق بيت هــاي نخســتین شــعر  ــد و از طري ــت مي کن ــام دالل ــر پي ــاً ب ــه عموم ــک واژه اســت ک ــوان مــن ي عن
آشــکار می شــود کــه شــاعر مي خواهــد بــه پــدر خــود پيامــی را برســاند؛ البتــه شــايد پــدر شــاعر تنهــا گرنــده 
پيــام يــا تنهــا مخاطــب و مقصــود از ايــن پيــام نيســت و از طريــق بــرريس مــن، مضمــون ايــن پيــام و منظــور 

ــود. ــکارتر مي ش ــاعر از آن آش ش

5-2-4-2-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ايــن عنــوان از جملــه عناوينــي اســت کــه کل مــن را در يــک کلمــه خالصــه کــرده و آن ایــن کــه مضمــون 
اصــي مــن، رســاندن پيــام از ســوی شــاعر بــه پــدر خويــش اســت تــا عصيــان وي را در برابــر پــدرش کــه بــه عنــوان 

نظامــي در خدمــت حکومــت پهلــوي بــود، نشــان بدهــد.

شــاعر در بخــش اعظمــی از شــعر خــود بــه وضعيــت نابســامان جامعــه و نامالميــات آن مي تــازد، بــه گونــه ای 
ــم و  ــه ظل ــر هم ــه در براب ــد بلک ــان مي کن ــش عصي ــدر خوي ــر پ ــا در براب ــه تنه ــاعر ن ــت، ش ــوان گف ــه مي ت ک

ــه  ی خــود می  ایســتد. اســتبداد موجــود در جامع

بنابرایــن، بــا نــگاه کي بــه ايــن مــن مالحظــه مي شــود کــه ايــن شــعر نــه تنهــا پيامــي بــه پــدر شــاعر، کــه 
پيامــي بــه همــه مــردم اســت؛ چــرا کــه رسشــار از شــکايت از وضعيــت نابســامان جامعــه اســت و شــاعر در آن 

ظلــم و ســتم موجــود در محيــط خــود را توصيــف مي کنــد:

حکايتي عجب است اين! نديده اي که چه سان

به تيغِ کينه فکندنِدمان به کوي و گذر؟

چراِغ علم نديدي به هر کجا کُشتند

زدند آتش هر جا به نامه و دفرت؟

زمني ز خوِن رفيقان من خضاب گرفت

)شاملو، 1391ش، ص689( چنني به رسدي در رسخي شفق منگر! 

ایــن مــن، نشــانه ها و منادهــای متعــدد دارد کــه بــه مضمــون اصلــی مــن اشــاره می کننــد، و بــا بــرريس آن 
ــن  ــوان و م ــق رابطــه ي عن ــن طری ــه دســت آورد و از ای ــوان داللت هــاي بيشــری ب نشــانه هاي و منادهــا، مي ت

ــرد. ــن تر ک را روش

ايــن شــعر، يــک انباشــت بــا معنــا بــن "زنــدان" دارد و از واژگان مــرادف بــا واژه ي زنــدان تشــکيل شــده و 
منــودار زيــر نشــان از آن اســت:
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ايــن واژه هــا بــه مضمــون شــعر "نامــه" اذعــان دارد کــه ســخن از زنــداين شــدن شــاعر در زنــدان قــر اســت، 
و ریشــه در فعالیت  هــای سیاســی وی بــر علیــه رژیــم حاکــم اســت-همچنانکه اشــاره شــد- امــا اشــاره ها در مــن 
نشــان مي دهنــد کــه شــاعر بــه زندانــی بــودن خــود زيــاد اهميــت منی دهــد، بلکــه وی از اتفاقاتــی نامالیــم دور وی 
می  افتنــد ناراحــت اســت، از ایــن رو کــه واژه هــاي مــن بيشــر بــه پســتي و فرومايگــي اشــاره دارد کــه در شــخصيت 
پــدر منعکــس شــده اســت. البتــه ظاهــراً منظــور شــاعر تنهــا بیــان فرومایگــی پــدر خــود نيســت بلکــه بــه طــور کل 

بــه فرومايگــي و نامردانگــي اشــاره دارد کــه در زمانــه ی او بــه جــاي رادمــردي و عدالــت نشــته اســت.

ــته ی  ــول هس ــه ح ــن منظوم ــه ای ــردد ک ــه می گ ــعر، مالحظ ــن ش ــي اي ــه ي توصيف ــه منظوم ــی ب ــا نگاه ب
فرومايگــي و نامردانگــي مي چرخــد کــه منــودار زيــر نشــان دهنــده ی آن اســت:

از طريــق بــرريس ايــن واژه هــا مي تــوان گفــت گرنــده پيــام "نامــه" تنهــا پــدر شــاعر نیســت، بلکــه شــاعر 
می خواهــد ايــن پيــام را در قالــب یــک شــعر بــه همــه ي ملــت خــود برســاند. بــه همیــن ســبب اســت کــه مــن 
ايــن شــعر حاکــي از فرومايگــي موجــود در جامعــه ي شــاعر اســت و وی آن را در قالــب شــخصيت پــدر خــود 
ــي  ــد و ک ــم حاکــم هــراس دارن ــد مــردم جامعــه از رژي ترســيم کــرده اســت و در پوشــش آن می خواهــد بگوی
ــه  ــدر شــاعر ک ــد پ ــگاه خــود را از دســت بدهــد. هانن ــا جاي ــت شــود ي ــه اذي ــادا ک ــدارد مب جــرات اعــراض ن
نظامــي وابســته بــه رژيــم پادشــاهي بــود و بــه همیــن علــت بــه پــرسش هیــچ کمکــی نکــرد و نتوانســت بــه 
زنــداين شــدن پــرسش اعــراض کنــد، حتــی از پــرس خــود خواســت تــا بــرای آزادی توبــه نامــه ای خطــاب بــه رژيــم 

بنويســد، آزادي  ای کــه بــه اعتقــاد شــاعر، زنجــر روح بــود:

مرا تو درِس فرومايه بودن آموزي

که توبه نامه نويسم به کاِم دشمن بر؟

نجاِت تن را زنجرِ روح خويش کنم

)شاملو، 1391ش، ص690( ز راستي بنشانم فريب را برتر؟  

بنابرايــن، ايــن شــعر همچــون پیامــی اســت خطــاب بــه همــه ملــت شــاعر و آن را بــه خطــاب بــا پــدر وی 
ــوان  ــر می ت ــم حاکــم اســت و آن را در منــودار زي ــد منــادی از طرفــداران رژی ــدرش می توان آغــاز کــرده اســت، پ

نشــان داد:
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فرستنده پیام)شاعر(

محتوی پیام )عصیان برعلیه 
وضعیت نابسامان

کشور شاعر(

گیرنده پیام
)پدر+ملت شاعر(

ــامان  ــت نابس ــه وضعي ــاعر علي ــت ش ــوان گف ــعر، مي ت ــن ش ــتقيم از اي ــر مس ــی غ ــن رو، در خوانش از اي
کشــورش عصيــان مي کنــد و منظــور وي از پــدر در ايــن ابيــات تنهــا پــدر خــود نيســت، بلکــه همــه ملــت اســت.

ایــن شــعر »ســخن از زنــدان جســم و زنــدان روح اســت. زنــداين کــه تحمــل آن دشــوار اســت، زنــدان جــان 
و روح اســت کــه ده هــا ديــوار نامحســوس دارد و ســبب تنهايــي روح مي شــود... ايــن زنــدان ديــوار دارد و ايــن 
ديوارهــا شــاعر را در خــود محبــوس کرده انــد، امــا ايــن اهميتــي نــدارد. اگــر زنــدان موانــع آزادي جــان اســت. 
آن بــارو و ديــواري کــه پرامــون تنهايــي جــان کشــيده مي شــود تــا ايــن تنهايــي حفــظ شــود، ديــواري اســت کــه 
شــاعر آرزو دارد نباشــد. حفــظ تنهايــي جان هــا، حفــظ پراکندگــي و تفرقــه اســت و حفــظ پراکندگــي و تفرقــه 
اســتحکام ســتم و اســتثار مــردم و تــداوم بخشــيدن بــه جهــل و يب خــربي آنهــا اســت کــه از جملــه اســباب تــدوام 

بخــي بــه حکومــت جــور و فســاد اســت.« )هــان، ص48 و 49(

از طریق تداعی واژگانی و مفهمومی می توان ممضمون پیام من شعری در چند نکته خالصه کرد:

- رنج بردن شاعر از زندانی جسم و روح است.

- اعراض شاعر از همکاری پدرش با رژیم حاکم است.

- اعراض شاعر نسبت به اوضاع نابسامان جامعه  ی خود است.

- غم و اندوه شاعر به علت ظلم و استبداد و ترور برخی از هموطنان خود است.

واژه ي عنــوان، در مــن شــعر تکــرار نشــده و ايــن نشــان مي دهــد کــه عنــوان بــا مــن رابطــه ي مســتقيمی 
نــدارد؛ هرچنــد ايــن رابطــه را از طريــق مضمــون مــن مي تــوان دریافــت، زیــرا مــن ایــن شــعر همچــون نامــه ای 

از طــرف شــاعر بــه پــدر، آن هــم زمانــی کــه در زنــدان قــر زندانــی بــوده اســت.

امــا بــا خوانــدن ایــن مــن، عنــوان دیگــری را بــه ذهــن خواننــده تداعــی می شــود کــه می توانــد چنیــن باشــد: 
"نامــه از اوضــاع روزگار"؛ چــون ایــن مــن رشحــی از اوضــاع جامعــه  ی شــاعر بــه شــار مــی  رود.

5-2-4-3. "پيام": شفيعي کدکني

ايــن عنــوان بــا عناويــن اشــعار قبــي چنــدان تفــاويت نــدارد، زيــرا داللت هــای واژه  ي "نامــه" و واژه  ي "پيــام" 
ــه  ــي را مي رســانند؛ ب ــا هــم متفــاوت  ، هــر دو يــک معن ــن دو واژه ب ــد ســاختار اي ــد. هــر چن ــه هــم نزدیک ان ب
ایــن ســبب کــه منظــور از هــر دو واژه رســاندن یــک پيــام بــه گرنــده و هــر پيامــي هــم وابســته بــه مضمونــش 

اســت حــال خــواه آن پيــام گفتــاري يــا نوشــتاري باشــد.

ايــن شــعر از جملــه ی اشــعار قبــل از انقــالب شــفيعي کدکني اســت کــه ظاهــراً انتقــادي از اوضــاع نابســامان 
جامعــه شــاعر قبــل از انقــالب اســت.

در شــعر شــفيعي کدکني »نوعــي کشــمکش متحــرک و متوســع بــه ســوي پرخاشــگري بــه بدي هــاي 
ــا و  ــرد؛ رسکوفت ه ــود مني گ ــه خ ــذل ب ــعارگونه و مبت ــگ ش ــز آهن ــگري ها هرگ ــن پرخاش ــا اي ــت، ام ــه پيداس زمان
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رسزنش هــاي شــاعرانه اند کــه مــدد از شــالق تأديــب اســتاد مکتبــي گرفته انــد. نوعــي تظاهــر معلانــه در شــعر او 
ديــده مي شــود کــه آب از اعتقــادات انســاين آميختــه بــه روحانيتــي عارفانــه مي خــورد...« )عبــايس، 1378ش، ص50(

5-2-4-3-1. برريس زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

براي رسيدن به داللت عنوان و رابطه ي آن با من اول عنوان را در چند زمينه برريس مي کنيم.

الف( زمينه  ي واژه نامه  ای

واژه ی "پيــام" در لغــت نامــه بــه معنــاي: »رســالت، پيغــام، خــرب و پيغــام از زبــان کــي چيــزي گفــن و آن را 
پيغــام زبــاين هــم گوينــد و پيــام کاغــذي، پيامــي کــه بــه وســيله  ي مکتــوب ادا کننــد. در تــداول امــروزي شــفاهاً 
بــه وســاطت کــي گفتــاري را بــه ســوي کســی فرســتادن اســت لکــن در قديــم ايــن لفــظ عــام بــوده اســت از 

کــس و نامــه.« )دهخــدا، ج4، 1377 ش، ذيــل پيــام(

بــا تأمــل در دو واژه  ي "نامــه" يــا "پيغــام"، مالحظــه مي شــود کــه در ميــان معنــاي ايــن دو واژه کمــی تفــاوت 
هســت، از ايــن جهــت کــه پيــام از نامــه شــامل  تر اســت. زیــرا پيــام، بــه معنــاي پيغــام اســت یعنــی هــر چــه 

آن نوشــتاري يــا گفتــاري باشــد، حــال آنکــه نامــه بيشــر بــر پيغامــي اطــالق مي شــود کــه نوشــته شــده باشــد.

ب( زمينه  ي ساختاري)دستوري(

ــاي  ــد- داللت ه ــاره ش ــه اش ــان ک ــاختار آن - همچن ــه س ــت ک ــده اس ــکيل ش ــک واژه تش ــوان از ي ــن عن اي
ــود، از  ــن تر مي ش ــاي آن روش ــود، معن ــاخته مي ش ــد واژه س ــوان از چن ــی کــه عن ــرا هنگام متعــددی دارد. زی
طرفــی تشــکيل شــدن عنــوان از يــک واژه اســمي، حاکــي از ســکون و پايــداري در صحنه هــاي مــن اســت؛ چــرا 

ــک واقعــه باشــد. ــده ی ــد منعکــس کنن ــن مــن می توان ــه اي ک

ج( زمينه ي داليل

ــن ســاده ای اســت کــه  ــرا کــه جــزو عناوي ــدارد، زي ــت مشــخصی ن ــوان نشــان مي دهــد کــه دالل ظاهــر عن
از يــک واژه تشــکيل شــده اســت. عنــوان در اغلــب مــوارد خالصــه ی مــن اســت و ويژگي هــاي آن را منعکــس 
ــان در آن وجــود دارد. در ایــن  ــد يــک ذره از خــاک کــه همــه  ي ويژگي هــاي خــاک بياب ــد، درســت هانن مي کن
مــن نیــز بــا ایــن کــه ظاهــراً ايــن عنــوان بــه جــز داللــت پيــام يعنــی رســاندن پيــام بــه خواننــده، داللــت ديگــري 

نــدارد، از طريــق بــرريس مــن مي تــوان بــه داللــت حقیقــی آن دســت يافــت.

5-2-4-3-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ايــن شــعر شــفيعي کدکني یعنــی »اولــن شــعر مجموعــه ي شــبخواين - کــه در واقــع اولــن شــعر نــو شــاعر 
ــر  ــا هــان حــال و هــواي پ ــج دهــه  ي يس و ب ــاره اي اســت در اســلوب چــار پاره هــاي راي هــم هســت- چــار پ
ــود و  ــم آل ــاي غ ــا و توصيف ه ــا و اطناب ه ــازي ها و وصف ه ــر س ــان تصوي ــا ه ــوار و ب ــاس و رومانتيک احس
پــر انــدوه.« )عبــايس، 1378 ش، ص267( کــه داراي صبغــه ی تراژيــک و نــا اميــدي و بدبينــي در رسارس مــن آن 
ســايه انداختــه اســت و »شــاعر بــا ديــدن خفقــان و اســتبداد، از تحقــق آزادي نااميــد مي شــود تــا آنجــا کــه بــه 
فصــل بهــار خطــاب مي کنــد«، )صحرایــي و گلشــني، بهــار و تابســتان 1388، ص 80( و بــا همیــن خطــاب شــعر 

ــد: ــود را رشوع مي کن خ

هان  اي بهاِر خسته که از راه دور

موج صداي پاي تو مي آيدم به گوش!

و از پشت بيشه هاي بلورين صبحدم

)شفيعي کدکني، 1376ش، ص93( رو کرده اي به دامِن اين شهِر يب خروش؛ 
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ــن واژه آزادی  ــای ای ــی از داللت ه ــرا یک ــت، زي ــان آزادي اس ــار ه ــاعر از به ــور ش ــد منظ ــر مي رس ــه نظ ب
اســت و در ایــن مــن شــدت خفقــان و اســتبداد ســبب شــده  کــه شــاعر اميــدي بــه آزادی نداشــته باشــد؛ بنابرايــن، 

وي بــه بهــار خطــاب مي کنــد کــه بــه ايــن ديــار نيايــد چــرا کــه بــراي او در آنجــا جايــي نیســت.

در ايــن شــعر، دو انباشــت بــا معنــا بــن "بهــار" و "بهــار خســته" وجــود دارنــد کــه هــر دوی آنهــا از واژگانــی 
پديــد آمده  انــد کــه بــا معنــا بن هــا رابطــه ي مــرادف دارنــد. انباشــت اول را مي تــوان در منــودار زيــر نشــان داد:

ــه اســت و وقــت  ــار جاودان ــرا زمســتان در آن دي ــا اميــدي تحقــق آزادي اســت زی بهــار خســته منــادی از ن
آمــدن بهــار هنــوز نرســيده اســت؛ همــه در بســر ســکوت بــه رس مي برنــد، امــا شــايد آن بهــار بتوانــد بــه رسزمــن 

ديگــری بــرود و در آنجــا اقامــت کنــد، چر  اکــه رسزمــن شــاعر مــکان مناســبی بــراي آمــدن بهــار نیســت.

امــا انباشــت دوم بــا معنــا بــن "بهــار" اســت کــه در واقــع هــان بهــار واقعــي مــد نظــر شــاعر یعنــی آزادی 
اســت کــه در رسزمــن ديگــری آغــاز شــده اســت.

ــدي  ــم و ناامي ــته غ ــه دور هس ــود دارد ک ــي وج ــه  ي توصيف ــک منظوم ــن ي ــن م ــن، در اي ــر ای ــالوه ب ع
مي چرخــد:
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واژگان مــن داللــت مي کننــد کــه شــاعر بــا ديــدن اوضــاع نابســامان جامعــه شــدیداً افــرسده و نااميــد اســت 
و هانگونــه کــه واژه هــاي مــن شــعري نشــان مي دهنــد، هيــچ اميــدي بــه آزادي نیســت، زیــرا کــه همــه خــود 

ــد. را تســليم کرده ان

ــر  ــد و در براب ــالش مني کن ــراي آزادي ت ــي ب ــه در آن ک ــن شــعر »"شــهر يب خــروش" شــهري اســت ک در اي
جــور و ســتم، ســکوت پيشــه می کنــد. "شــامگاه رسد" اســتبداد اســت کــه در آن روزنــه اي بــراي آزادي نيســت.« 
ــا اميــدی شــاعر بــه حــدی رســيده اســت کــه تصــور  )صحرايــي و گلشــني، بهــار و تابســتان 1388 ش، ص80( ن
ــرا کــه رشايــط  ــد محقــق بشــود، امــا در رسزمــن شــاعر محــال اســت؛ زی ــی مي توان ــد آزادي در هــر جای مي کن
جامعــه مانــع آن می شــود. بنابرايــن، شــاعر نســبت بــه وضعيــت غــم انگيــز جامعــه خــود بســیار بدبــن اســت.

رسانجــام اینکــه، بــا بــرريس رابطــه ي ايــن شــعر بــا عنوانــش آشــکار مي شــود کــه ميــان ايــن مــن و عنــوان 
رابطــه ي مســتقيمی وجــود نــدارد و تنهــا از طريــق خوانــدن مــن مي تــوان دريافــت کــه منظــور شــاعر از عنــوان 

"پيــام"، رســاندن پيغامــی از وضعيــت نابســامان جامعــه  ي خــود بــه ديگــران اســت.

5-2-4-4. "رسالة": سياب

ــی  ــه آن را در اواخــر عمــر خــود و در حال ــدر شــاکر ســياب اســت ک ــوان شــعری از ب "رســالة" )نامــه(، عن
کــه بــه ســبب ابتــال بــه بیــاری فلــج در بيارســتان "امــري" بســری شــده بــود، رسوده اســت )1964/8/3 م(. 

)الســياب، ج2، 1989م، ص79(

در واقــع، بیــاری شــدید ســیاب در شــعر او نیــز اثــر کــرده و همیــن امــر ســبب شــده اســت کــه خواننــده در 
مضمــون ايــن شــعر تضــادی را دریابــد؛ البتــه مي تــوان ايــن شــاخصه را در اشــعار اخــر او بــه فــراواين مشــاهده 

. کرد

»بــدر بــه علــت تضــاد در احساســاتش، بســیار ســختي مي کشــيد. بــه گونــه ای کــه خواننــده قــادر نیســت 
ــاري و  ــط بي ــت رشاي ــه عل ــه ب ــعاري ک ــت و اش ــاعر اس ــي ش ــات واقع ــده از احساس ــه برآم ــعاري ک ــان اش مي
نااميــدي وي رسوده اســت، متيــز بدهــد. وي گاه زندگــي را دوســت مــي دارد و گاهــي اوقــات از زندگــي متنفــر 
مي شــود و در ایــن ميــان، حالتــي از نگــراين و رنجــوري در احساســات شــاعر وجــود دارد.« )بطــرس، بــی تــا، 256(

عنــوان "رســالة" اســم نکــره ای اســت کــه بــر پيــام داللــت دارد و هــر قــدر کــه ايــن پيــام نامشــخص باشــد، 
ســبب می شــود عنــوان تأويــالت متعــددی داشــته باشــد؛ چراکــه آمــدن عنــوان بــا اســم نکــره از آنجايــي کــه نــوع 
نامــه نامشــخص اســت و مضمــون آن آشــکار نیســت، داللــت آن را مبهــم کــرده اســت. حــال آنکــه اگــر واژه ي 
عنــوان بــه صــورت مضــاف يــا مضــاف اليــه باشــد يــا در قالــب جملــه بيايــد، مثــالً اگــر بگوييــم نامــه ي تشــکر 
ــود.  ــدار مي ش ــوان پدي ــددی از عن ــاي متع ــره، داللت ه ــقانه و غ ــه ي عاش ــا نام ــي ي ــذرت خواه ــه ي مع ــا نام ي
بنابرايــن، هنگامــی کــه عنــوان تنهــا از يــک واژه تشــکيل شــده باشــد داللــت آن بــاز و مبهــم مي مانــد؛ و زمانــی 
داللــت واژه ی عنــوان آشــکارتر مي شــود کــه در ســاختار آن واژه هــاي ديگــری نیــز بــه کار رفتــه باشــد. بنابرایــن، 

داللــت واژه هــای یــک اثــر بنابــر ســاختار مــن مشــخص مي شــود.
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»دامنــه ي داللــت درون نشــانه اي را در تقابــل بــا دامنــه ي داللــت درون نشــانه اي نشــانه هاي ديگــر محــدود 
مي کنــد و از ايــن طريــق هــر نشــانه از طريــق ســلب نشــانه هاي ديگــر ارزش جايگاهــي خــود را در نظــام بــاز 
ــدي  ــر و در رون ــانه هاي ديگ ــلب نش ــق س ــود را از طري ــت خ ــه ي دالل ــو دامن ــک س ــانه از ي ــس نش ــد. پ مي ياب
ــه اي  ــه گون ــه اي کــه ب ــه وجــود مــي آورد؛ و از ســوي ديگــر در درون دامن ــد و نظــام را ب ــز مي کن افراقــي متاي

ســلبي تعريــف شــده اســت داللــت ايجــايب دارد.« )ســجودي، 1383ش، ص28(

بنابراين داللت اين عنوان هنگامی آشکارتر مي شود که رابطه ي آن را با من اثر برريس کنيم.

5-2-4-4-1. برريس زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

قبل از برريس من، ابتدا عنوان در سه زمينه برريس مي کنيم:

الف( زمينه ي واژه نامه  ای:

ايــن عنــوان يــک واژه "رســالة" دارد کــه معنــاي آن در لغــت نامــه: »يف األصــل الــَکالم الــذي أُرســل للغــر. و 
ــت يف اصطــالح العلــاء بالــکالم املُشــتمل عــي قواعــد علميــة – و الَفــرق بينهــا و بــن الکتــاب عــي مــا هــو  ُخصَّ
ــا هــو بحســب الکــال و النقصــان و الزيــادة و النقصــان. فالکتــاب هــو الکامــل يف الفــن و الرســالة  املشــهور إمنَّ

غــر الکامــل فيــه.«74 )التهانــوي، 1996 م، ج1، ص860-859(

ب( زمينه ي ساختاري)دستوري(

عنــوان ايــن مــن شــعري از يــک اســم تشــکيل شــده اســت و ايــن اســم نکــره اســت. هانگونــه کــه اشــاره 
کرديــم، داللــت نکــره نامعلــوم اســت و بــر تأويــالت متعــددی حمــل مي شــود؛ زيــرا کــه داللــت آن وابســته بــه 

واژه هايــي از مــن اســت کــه بــا واژه ی عنــوان در ارتبــاط هســتند.

ج( زمينه ي داليل

رو ســاخت ايــن عنــوان بــر مفهــوم پيــام داللــت دارد؛ امــا بــه علــت اينکــه ایــن عنــوان از يــک واژه ســاخته 
ــوان  ــا عن ــواي آن و رابطــه  اش ب ــرريس مــن محت ــق ب ــا از طري ــد. ام ــت آن مبهــم باقــی مي مان شــده اســت، دالل

ــد. ــد ش ــخص تر خواه مش

5-2-4-4-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

ــه"  ــا واژه ی"نام ــعری ب ــوان ش ــه عن ــی ک ــود زمان ــه مي ش ــعار، مالحظ ــن اش ــل در عناوي ــی و تأم ــا بررس ب
مي آيــد، در اغلــب مــوارد ايــن شــعر پيامــي را از شــاعر بــه فــردی کــه مــد نظــر او اســت يــا بــه همــه خواننــدگان 
در بــر دارد؛ و آمــدن ایــن عنــوان بــراي اشــاره بــه وجــود يــک موضــوع اســت تــا نظــر خواننــده بــه آن موضــوع 
را جلــب کنــد. امــا ايــن شــعر دربــاره پيامــي صحبــت مي کنــد کــه ظاهــراً همــرس شــاعر هنگامــی کــه ســیاب در 
بيارســتان "امــري" بــا بيــاري خــود مبــارزه مي کــرد، آن را بــراي وي فرســتاده اســت و ايــن مقاومــت و مبــارزه 
او در مــن شــعر منعکــس شــده اســت. بــه همیــن ســبب اســت کــه واژه هــاي ايــن مــن در بیــن يــأس و اميــد در 
حــال نوســان اســت؛ چراکــه شــاعر ایــن شــعر را در اواخــر زندگــي خــود کــه ظاهــراً از ادامــه ی زندگيــش نااميــد 

بــوده، رسوده اســت.

گویــا ايــن نامــه نــزد شــاعر بســیار ارزشــمند بــوده اســت؛ زيــرا کــه آن را همچــون شــاخه ي مرطــوب درخــت 
خرمایــی می دانــد کــه گياهــی بــه علــت نزديکــي بــا آن، بــا طــراوت شــده اســت. ایــن مضمــون بیانگــر آن اســت 

کــه ايــن نامــه بــر روحيــه ي شــاعر بســیار تأثــر گــذارده اســت:

74 - نامه: »در اصل، کالمی است که برای دیگری فرستاده می  شود؛ و در اصطالح علاء کالمی دارای قواعد علمی است، و تفاوت آن با 

کتاب –به قول مشهور- تنها بر اساس کال، نقصان و زیاد و کم است؛ بنابراین کتاب، دارای هر کامل و نامه در نقطه مقابل قرار دارد.«
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َعِف جاءت رسالتِک الخرضاء کالسَّ

)السیاب، ج1، 1989م، ص707( ُبلَّ الحيا منه و األنسام و املَطَُر75 

در ايــن مــن يــک انباشــت بــا معنــا بــن "طبيعــت" وجــود دارد، و ايــن معنابــن از واژگان پديــد آمــده کــه 
بــا هــم رابطــه ي مــرادف دارنــد. آن طبيعتــي کــه شــاعر دوران کودکــي در آنجــا ســپري مي کــرد، امــا بــه علــت 
دوري و بيــاري وي از آن طبیعــت نتوانســت، طبيعــت روســتاي خــود را ببينــد، آن طبيعتــي کــه وي بــا آن شــدیداً 

وابســته بــود، و هميشــه از آن در اشــعارش يــاد مي کــرد. ايــن انباشــت در منــودار زيــر مي تــوان نشــان داد:

ــاعر از  ــراي ش ــی ب ــون پناهگاه ــه همچ ــت هميش ــه طبيع ــم ک ــی درمی یابی ــعار اجتاع ــه اش ــي ب ــا نگاه ب
ســختي ها و دشــواري هاي زندگــي اســت. از همیــن رو در ايــن شــعر نیــز ســیاب حتــي در حــايل کــه در بيارســتان 
"امــري" بســري بــود، همــواره از مناظــر جيکــور و رودخانــه و طبيعــت آن يــاد مي کنــد. امــا تصويــر طبيعــت در 
ايــن شــعر تــا حــدی تره تــر از تصاویــر موجــود در بقيــه ي شــعرهاي او اســت؛ زيــرا کــه شــاعر بســیار از بيــاري 

رنــج مي بــرد و اميــد بــه زندگیــش را از دســت داده اســت:

جاءْت تُحدثني عّني

يف يف جيکور يحترُض َعن شهقة الصَّ

عن َصْوت أغربة تبکي، و أْصداِء

َعِف فراء يف السَّ تَذُر َذر الظُلمة الصَّ

و عن َبناٍت آلَوي َخلف ُمْنَعطِف

)الديوان، ج1، 1989م، ص708( تَْعوي فتْهتُِف أُم! "أْيَن أبنايئ؟؟!"76 

75 - نامه  ی مرطوب تو به سان لیف خرما وصول شد/ گیاه، نسیم  ها و باران به واسطه  ی آن خیس شد.

76 - )نامه( آمد در حالی که از من سخن می  گوید/ و از شدت تابستان در جیکور/ از صدای کالغ  های گریان و صداهایی که/ تاریکی 
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همچنــن در ايــن شــعر دو منظومــه توصيفــي وجــود دارنــد کــه هــر يــک از آنهــا از شــبکه از واژه هــا تشــکيل 
شــده کــه حــول يــک هســته مي چرخنــد، منظومــه ي توصيفــي نخســت بــا هســته "نااميــدي و بيــاري" شــاعر 

اســت کــه در شــکل زيــر مي تــوان بيــان کــرد:

ايــن واژه هــا حاکــی از آن اســت کــه شــاعربه ســبب طوالنــی بــودن مــدت بیــاری و درد و رنــج ناشــی از 
آن مأیــوس از بهبــودی مجــدد و نااميــد از زندگــي اســت و ایــن حالــت در اشــعار اخــر وي بــه وضــوح منعکــس 

شــده اســت.

علیرغــم اينکــه اشــعار اخــر شــاعر رسشــار از نااميــدي اســت، هنــوز در آن جنبه  هــای مثبتــی از خاطره هــاي 
ــوان مشــاهده کــرد.  ــه ي "بويــب" را مي ت ــا وي از روســتاي خــود "جيکــور" و طبيعــت قشــنگ آن و رودخان زیب
گويــا شــاعر بــا وجــود رشایــط ســخت زندگــی اش بــا بیــان ایــن خاطره هــا و از طريــق ابــراز عشــق بــه وطــن و 

خانــواده  اش، بــه خــود دلــداري مي دهــد.

منظومــه ي توصيفــي دوم بــا هســته ي "اميــد و دلتنگــي" شــاعر نســبت بــه وطــن و خانــواده ي خــود اســت 
کــه از طريــق منــودار زيــر مي تــوان بــه آن اشــاره کــرد:

مالحظــه مي شــود کــه در ایــن مــن نوعــي از تضــاد ميــان يــأس و اميــد و زندگــي و مــرگ وجــود دارد. امــا 
در مجمــوع، بســامد واژه هايــي کــه بــه يــأس داللــت دارد، بيشــر از آنهایــی اســت کــه بــه اميــد داللــت دارد. زيــرا 
شــاعر ایــن شــعر را در دوران بيــاري شــديد خــود رسوده، دوراين کــه شــاعر چنــدان اميــدي بــه زندگــي نداشــته 

اســت. مشــابه ايــن احســاس را در چنــد شــعر دیگــر او نیــز مي تــوان مشــاهده کــرد.

تداعي هاي واژگاين و مفهومي در اين شعر را مي توان در نکات زير خالصه کرد:

- شاعر از بياري رنج مي برد.

- شاعر از غربت خيي دلگر است.

زرد را در لیف خرما پخش می  کنند/ و از شغال  های پشت گردنه/ زوزه می  کشند، پس مادر فریاد می  کشد! "کجایند فرزندانم".
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- شاعر دلتنگ خانواده ي خود شده است.

- شاعر چندان اميدي به بهبودي ندارد.

در مجمــوع بایــد گفــت، ايــن شــعر رسشــار از یــأس و نااميــدي اســت و وجــود عبارت هــاي غــم انگيــز در 
ــواده و  ــاد خان ــه ي ــج ناشــی از بیــاری، هميشــه ب ــأس و رن مــن شــعر نشــان مي دهــد کــه شــاعر عــي رغــم ی
رسزمــن خــود بــوده و اشــعارش حاکــي از رابطــه ی عميقــي اســت کــه وي بــا خانــواده و رسزمــن خــود داشــته 

اســت.

ســه بــار تکــرار عنــوان در مــن شــعري بــر ایــن نکتــه تأکيــد دارد کــه مــن بــا عنوانــش رابطــه ی مســتقيمی 
دارد، بــه خصــوص کــه در شــعر چنــد بــار بــه مضمــون نامــه اشــاره شــده اســت. بنابرایــن، ایــن شــعر دربــاره   

ــد. ــواده  ی شــاعر و زادگاه وی را منعکــس می کن ــه خــود شــاعر اســت کــه احــوال خان نامــه  ی همــرس شــاعر ب

5-2-4-5. "رسالة إيل سيف بن ذي يزن": مقالح

مقالــح چنديــن شــعر بــا عنــوان "نامــه" رسوده اســت کــه ايــن شــعر جــز مشــهورترين و پرمنادتريــن اشــعاري 
اســت کــه در عنــوان آن واژه  ي نامــه بــه کار رفتــه اســت. ايــن شــعر جــز اشــعار ديــوان "رســالة إيل ســيف بــن 
ذي يــزن" اســت کــه نــام مجموعــه برگرفتــه از عنــوان همیــن شــعر اســت. او ايــن مجموعــه را در دوران انقــالب 
ميــن و زمانــی رسوده اســت کــه در غربــت بــه رس می بــرد و بــراي تحصیــل در مــر مقیــم بــود. ایــن مجموعــه 
شــعر مقالــح، متشــکل اســت از چندیــن پيــام بــه ســيف بــن ذي يــزن کــه شــخصيتی تاریخــی، مهاجــر، مددخــواه 
و تبعيــد شــده بــود. از واژه هــاي ايــن عنــوان مي تــوان تشــخيص داد کــه آمــدن نــام ايــن شــخصيت تاريخــي در 
شــعر، کاربــرد مناديــن دارد، زيــرا ســیف بــن ذی یــزن یکــی از مشــهورترين شــخصيت هاي تاريخــي قبــل از اســالم 

در ميــن اســت و داســتان زندگــی وي بســیار معــروف اســت.

از طريــق بــرريس نشانه شــنايس عنــوان و رابطــه ي آن بــا مــن و نشــانه هاي زبــاين کــه در مــن وجــود دارنــد، 
مي تــوان بــه ابعــاد و داللت هــاي ايــن شــخصيت دســت يافــت.

ــه  ــان و ب ــم، مــن در زب ــاين اســت- در نظــر بگري ــي - منظــور مــن زب ــوان را نوعــی ســاختار متن ــر عن »اگ
وســيله ي زبــان شــکل مي گــرد. اگرچــه زبــان نظامــي از نشانه هاســت و نشانه شــنايس بنابــر نظــر "پی  یــر گــرد" 
ــرريس  ــه دارد؛ ب ــارات توج ــاي اش ــا و نظام ه ــانه هاي زبان ه ــاي نش ــرريس نظام ه ــه ب ــه ب ــت ک ــي اس ــا علم تنه
عنــوان، بــه روش نشانه شــنايس، راهــي بــه روي پژوهشــگر مي گشــايد تــا عنــوان را از خــالل پي گــري نشــانه ها 
و تبديــل آن بــه صورت هــا و معــاين، براســاس عمليــات ريشه  شــنايس بــرريس منايــد. اســتفاده پژوهشــگر از ايــن 
روش بــه ايــن معنــا نيســت کــه مني تــوان از روش  هــاي ديگــر اســتفاده کــرد، امــا پژوهشــگر معتقــد اســت کــه 
ــت.«  ــوان اس ــوع عن ــرريس موض ــق و ب ــت تحقي ــیوه جه ــن ش ــوص نزديک تري ــن خص ــنايس در ای روش نشانه ش

ــرج، 2013م، ص23( )ف

5-2-4-5-1. برريس زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

ــاين  ــانه هاي زب ــپس نش ــم، س ــرريس مي کني ــه ب ــد زمين ــوان را در چن ــدا عن ــن ابت ــاي م ــه دني ــراي ورود ب ب
ــم. ــرريس مي کني ــل و ب ــن را تحلي ــود در م موج

الف( زمينه  ی واژه نامه  ای

واژه  ي "رسالة" در منونه های قبي برريس شده است.

إيل: حرف حرف جر است.
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ســيف بــن ذي يــزن: »يکــي از پادشــاهان خانــدان حمــري طبــق روايــت وي بــراي رهايــي عربســتان جنــويب77 
ــس و ســپس  ــار بيزان ــد، نخســت از درب ــواس در آنجــا حکومــت مي کردن ــان ذو ن ــه از زم از تســلط حبشــيان ک
ــدان  ــودي چن ــدام س ــن اق ــون در اي ــاه چ ــت. شاهنش ــاري خواس ــاين ي ــاهي ساس ــروان، شاهنش ــرسو انوش از خ
مني ديــد، گروهــي از جنايتــکاران را از زنــدان آزاد کــرد و تحــت فرماندهــي وهــرز بيــاري او فرســتاد. ايــن گــروه 
بــه همراهــي اتبــاع ســيف، حبشــيان را کــه تحــت فرمــان مــرسوق بودنــد شکســت داده اخــراج کردنــد و ايرانيــان 
ــدا،  ــت.« )دهخ ــورت گرف ــال 570م ص ــدود س ــح در ح ــن فت ــاندند. اي ــت نش ــر تخ ــاه ب ــوان ش ــه عن ــيف را ب س

1377ش، ج9، ذيــل ســيف(

ب( زمينه  ي ساختاري)دستوري(

ايــن عنــوان ســاختاری اســمي دارد کــه بــا اســم نکــره "رســالة" رشوع شــده، ســپس حــرف جــر "إيل" و اســم 
ــق جــار و مجــرور  ــوان از طري ــره در ســاختار عن ــده اســت. نک ــه آن آم ــزن" در ادام ــن ذي ي مجــرور "ســيف ب
ــاختار اضــايف در  ــدن س ــن، آم ــرد. بنابراي ــه خــود مي گ ــددی ب ــالت متع ــره تأوي ــرا نک مشــخص شــده اســت، زي
عنــوان، عنــوان را از فضــاي ابهــام بــه فضــاي وضــوح منتقــل کــرده اســت. امــا بــه رغــم آن، هنــوز داللــت عنــوان 
بــراي خواننــده بــه درســتی واضــح نيســت، زیــرا ژرف ســاخت و داللــت عميــق عنــوان از طريــق بــرريس مــن 

ــود. ــکارتر مي ش آش

اين عنوان سؤاالت متعددی را مطرح مي کند، از جمله اینکه:

- مضمون اين پيام چيست؟

- چرا شاعر مي خواهد پيامي به اين شخصيت تاريخي برساند؟

ج( زمينه  ي داليل

واژه هــاي عنــوان بــا هــم و در مجمــوع، تصــوري را بــه ذهــن خواننــده القــا مي کنــد و داللــت عميقــي دارد 
کــه در آن شــاعر بــا فراخوانــدن ايــن شــخصيت تاريخــي در شــعر خــود، ظاهــراً بــه کشــور ميــن اشــاره دارد؛ زيــرا 
ايــن شــخصيت بــزرگ در تاريــخ کهــن ميــن بســیار مشــهور و تأثرگــذار بــوده و کشــور ميــن را بــا کمــک ايرانيــان 
ــردن،  ــالش ک ــزن" منــادی از ت ــن ذي ي ــب، شــخصيت "ســيف ب ــن ترتی ــرده اســت. بدی از دســت حبشــيان آزاد ک
تحمــل، غربــت، وطــن دوســتي، ناامیــدی و غــره، اســت کــه ظاهــراً ايــن مــن بــه يکــي از ايــن منادهــا اشــاره دارد.

5-2-4-5-2. داللت عنوان در منت )عنوان و منت(

ايــن شــعر از ده بنــد تشــکيل شــده و هــر بنــد آن دارای عنوانــی داخلــی اســت کــه بــه مضمــون آن بنــد 
ــد. ــاره مي کن اش

ــه خــارج ســفر کــرده  ــراي پيرشفــت و ترقــی آن ب موضــوع اصــي ايــن شــعر، ميهــن شــاعر اســت کــه او ب
ــي خــود از کشــورش یمــن، دور شــده اســت و ســختي هاي غربــت را  اســت. او بــرای ادامــه ی تحصيــالت تکمي
تحمــل می کنــد. همچنــان کــه ســيف بــن ذي يــزن بــراي آزادي کشــور ميــن بــه چنــد رسزمــن ســفر کــرد تــا از 
ديگــران کمــک بگــرد و رسزمــن خــود را آزاد کنــد و در ایــن راه ســختي ها و رنج هــای بســیاری را تحمــل کــرد 
ــا اینکــه رسانجــام بــه هــدف خــود رســيد.)غالب، 2009 م، ص 149( بنابرايــن شــاعر درمی یابــد کــه ميــان وي  ت
ــقات  ــختي ها و مش ــود س ــن خ ــزت ميه ــراي آزادي و ع ــا ب ــر دوی آنه ــود دارد و ه ــباهت هایي وج ــيف ش و س

ــد. ــل کرده ان ــی را تحم فراوان

َييُنک لَيل....

َيَساُرک لَيل،

77 - مؤلف به جای یمن، عربستان نوشته است.
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أَماُمک َويل...

و َخلُفک َويل،

و ليَس ُسوي الَحريق ُهنا لَنا،

)املقالح، م3، 2004م، ص82( لِجبالنا دّوامة الُحرق.78 

ســيف در ايــن شــعر منــاد نجــات دهنــده  ي کــه ميــن را آزاد کــرده اســت و از ایــن رو، شــاعر در بيشــر نقــاط 
مــن بــه وي خطــاب مي کنــد و از وي مي خواهــد کــه دوبــاره بازگــردد و ميــن را آزاد کنــد.

ــه  ــر ارصار دارد ک ــن ام ــر ای ــه شــاعر ب ــن شــخصيت تاريخــي در مــن، حاکــی از آن اســت ک ــدن اي فراخوان
ــد: ــی خــارج کن ــت نابســامان فعل ــد ميــن را از وضعي ــه مي توان ــي اســت ک ــا ک ســيف تنه

ــَن  ــُب الزم ــِة األمطــار؟/ أتحــرُث يف الفضــاِء/ تعات ــی الغرب ــا ف ــيفا(../ أتســتجدی له ــا تدعــوک:/ وا )َس وبالدن
ــاَب و األقــدام/ يف ســاحاِت  ــَک/ تلعــُق األعت ــَر... تســکُب مــاَء وجِه ــواِب قي ــُب األقــدار/ عــي أب ــَب/ تعات الغري
ــرَسي تلفــُظ الُعمــرا.../ حفرنــا رَســَمَک.../...ما زلــَت أســطورة/ و أنــَت هنــاَک مل ترجــع/ ال ســمعت/ تَُکاِبــد َمــا  کِ
ــَک  ــزُِّق قلبَ ــواب،/ مُتَ ــي األب ٌَة ع ــاب/ ُمَکــرشِّ ــون/ و أيّن رِسَت فاألني ــارُدک العي ــَدق/ تُط ــکو ظُلمــة الَح ــد/ تَش تَُکاِب
املطعــوَن، تنهــُش جســَمَک العــاري/ تبحــُث عــن مالئکــٍة/ وفــی النــار/ تعيــُش../ متــزُِّق األيــاَم/ أتنتظــُر املســاعدَة 

ــح، 2004م، ج3، ص89-78( ــزن.79 )املقال ــن ذی ی ــا اب الکرميــَة/ ی

بدیــن ترتیــب، ســیف کــه مخاطــب او اســت، در جــای جــای ايــن مــن حضــور دارد و ایــن نشــان می دهــد 
کــه شــاعر مي خواهــد ديگــري را در مشــکالت خــود ســهيم کنــد؛ زیــرا شــاعر بــه ســيف بــن ذي يــزن بــه عنــوان 
ــراين  ــت بح ــن وضعي ــن را از ای ــد و مي ــا بیای ــد ت ــن او را فرامي خوان ــاد دارد و در م ــده اعتق ــات دهن ــردی نج ف

نجــات دهــد:

فََحطِّم حائَط املنفي

وجئنا فارساً متوهجاً سيفاً

نثوُر ِبِه

نصوُل ِبِه،

)هان، ص89( لعلَّ بالَدنا من ليلِها تُشَفي80  

ايــن مــن رسشــار از رنج هــا و ســختي هايی اســت کــه مــردم یمــن در دوران پادشــاهي و انقــالب 62 میــالدی 
متحمــل شــده اند. بــا نگاهــي بــه منظومــه ی توصيفــي ایــن مــن شــعري مالحظــه مي کنيــم کــه واژه هــاي ايــن 

منظومــه توصيفــي گــرد هســته "رنــج و محنــت" مي گــردد کــه در منــودار زيــر نشــان دهنــده ی آن اســت:

78 - در سمت راست تو شبی است/ همچنین در سمت چپ تو/ در برابر تو مصیبت/ و همچنین پشت رس تو/ و به جز آتش در اینجا 

چیزی نداریم/ کوه  های ما گرد باد آتش است.

79 - رسزمین ما تو را فرا می  خواند/ ای سیف/ آیا در غربت برای رسزمین خود باران را گدایی می  کنی/ آیا در هوا شخم می  زنی/ 

روزگار عجیب را نکوهش می  کنی/ و رسنوشت را/ آبروی تو بر درگاه قیر از میان می رود/ آستانه  ها و پاها را به زبان می  کشی/ در 

میادین کرسی عمرت دارد می  رود/ نقش تو را ترسیم کردیم/ هنوز اسطوره  ای/ و از آنجا باز نگشتی/ نشنیدی/ چقدر رنج می  کشی/ 

از تاریکی شکوه می  کنی/ چشم  ها تو را دنبال می  کند/ وهر کجا رفتی/ بر درگاه، چنگال  ها تیز گشته/ قلب زخمی تو را تکه می  کند/ 

جسم عریان تو را می  گزد/ به دنبال فرشته هستی/ و در آتش../ زندگی می  کنی/ روزگار را پاره پاره می  کنی/ آیا در انتظار یاری 

کریانه  ای هستی/ ای فرزند ذی یزن.

80 - دیوار تبعیدگاه را ویران کن/ و به سوی ما اسب سوار آتشین، با شمشیرت بیایید/ با وی قیام کنیم/ هجوم می  بریم/ شاید رسزمین 

ما از بند شب رهایی یابد.
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امــا در ايــن شــعر منظومــه توصيفــي ديگــری بــا هســته "مقاومــت و ايســتادگي" وجــود دارد و گویــای آن 
اســت کــه بــر خــالف متــام رنج هــا و مشــکاليت کــه در جامعــه  ي شــاعر وجــود دارد، ملــت مقاومــت مي کننــد و 

ــود. ــل ش ــان حاص ــا آزادي و رهايي ش ــتند ت ــا مي ايس ــختي ها و ظلم ه ــر س در براب

منودار زير گویای این منظومه است:

در مجمــوع، ایــن منظومــه بــه ایســتادگی ملــت در برابــر ظلــم و ســختی  ها داللــت می کنــد. در ايــن مــن 
دو منــاد از اســطوره هاي کهــن يونــاين وجــود دارد کــه نخســتین آنهــا شــخصيت "ســيزيف" اســت کــه شــاعر آن 
را بــه عنــوان منــادی از تحمــل ســختي ها بــه کار بــرده اســت و دومیــن آنهــا شــخصيت "پنلوبــه"، شــخصيتی پــر 

تحمــل، اميــدوار و پایــدار کــه تســليم متجــاوزان مني شــود.

در اينجــا شــاعر بــه وطــن خــود اشــاره می کنــد کــه در آن مــردم، بــا تحمــل و مقاومــت وطــن خــود را آزاد 
می کننــد.

فراخوانــی ســیف، ايــن شــخصيت تاريخــي پــر تحمــل و پایــدار در راه آزادي وطــن، رمــزی از مــردم ميــن در 
دوران قبــل و بعــد از انقــالب اســت. بنابرايــن، شــاعر از آن شــخصيت مي خواهــد همچنــان کــه یــک بــار ميــن را 

قبــل از اســالم آزاد کــرده اســت، بازگــردد و دوبــاره ميــن معــارص را از بنــد حکومــت پادشــاهي آزاد کنــد.

از طريــق بــرريس ایــن مــن شــعري آشــکار شــد کــه منظــور از عنــوان پيــام بــه ســيف بــن ذي يــزن، اشــاره بــه 
شــخصیت تاریخــی اســت کــه یمــن را از اســارت آزاد کــرده اســت و شــاعر بــر آن اســت کــه در دوران معــارص نیــز 
یمــن بــه شــخصیتی ماننــد ســیف نیــاز دارد تــا آن را آزاد کنــد. بنابرایــن، رابطــه ي عنــوان و مــن، تقریبــاً مســتقیم 

اســت؛ زیــرا ایــن مــن ماننــد نامــه  ای دربــاره اوضــاع یمــن اســت.

5-2-4-6. "رسالة من املنفي": درويش

ــن واژه  ي  ــرار گرف ــت. ق ــدگاه رسوده اس ــعر را در تبعي ــن ش ــاعر اي ــه ش ــت ک ــر آن اس ــوان بیانگ ــن عن اي
ــه  ــي را ب ــد پيام ــعري مي خواه ــن ش ــن م ــق ای ــاعر از طري ــه ش ــت ک ــي اس ــن معن ــه اي ــوان ب ــه" در عن "نام
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ديگــران برســاند و آن پيــام ممکــن اســت رشحــی از زندگــي شــاعر در غربــت و از ســختي هايي باشــد کــه در 
ــا آن مواجــه بــود. آنجــا ب

ــادر  ــا م ــد. ام ــاين و دلســوزي خطــاب مي کن ــز مهرب ــوان رم ــه عن ــادر خــود ب ــه م در مــن شــعري، شــاعر ب
ــادر  ــا م ــه تنه ــده ی آن اســت ک ــون شــعر هــم نشــان دهن ــه مضم ــن او باشــد؛ چنان  ک ــادی از ميه ــد من مي توان
شــاعر مخاطــب نيســت بلکــه روی ســخن او بــا همــه فلســطيني ها اســت و شــاعر قصــد داشــته از طريــق ايــن 

ــد. ــا منتقــل کن ــه آنه ــد را ب ــج و ســختي هاي تبعي شــعر رن

آغاز اين شعر نشان از رسگرداين شاعر به سبب احساس رنج حاصل از تبعيد است:

ٌة... و قُْبلة تَحيَّ

و لَْيس عندي ما أقُوُل َبعد

)درويش، ج1، 2000م، ص18( ِمْن أْين أْبتدي ؟... و أْين أنَْتهي؟81 

ــت. وي  ــن اس ــرای ميه ــي ب ــتي او و دلتنگ ــختي ها، تنگدس ــن س ــه ی اي ــه از جمل ــد ک ــاره مي کن ــاعر اش ش
می گویــد: بــه جــز قــرص نانــی خشــک و دفــر اشــعارش چيــز ديگــری نــدارد. او همچــون پرنــده ی زخمــي اســت 
کــه پــر و بالــش را از دســت داده و مني توانــد پــرواز کنــد. بنابرايــن، منتظــر مي مانــد تــا دوبــاره پرهایــش رشــد 
کنــد و بتوانــد بــار دیگــر در آســان ميهــن پــرواز کنــد. شــاعر در ظاهــر در حــال نوشــن رشح و حــال و پيامــي 
از خــود بــه خانــواده   اش اســت، حــال آنکــه چــون مي دانــد کــه پســت نامــه  ي او را مني رســاند، بــه ناچــار پيــام 
ــاري، شــتاء1390 ش، ص66( ــا آن را بــه وطنــش برســانند. )مجيــدي و جــان نث ــد ت ــه پرنده هــا مي گوي خــود را ب

5-2-4-6-1. برريس زبان شناسی و نشانه شنايس عنوان

براي برريس عنوان مي توان آن را در چند زمينه برريس کرد:

الف( زمينه  ي واژه نامه  ای

عنوان اين من از سه واژه تشکيل شده که معناي واژه ي "رسالة" پیش از این برريس شده است.

ِمن: حرف جر براي رشوع غايت مکاين است که مکان فرستادن پيام را مشخص می کند.

ــاَش يِف املَْنفــي".«82  ــه املَْنفــّي، مــکان إقامــة املَْنفــي: "َع ــاف: مــکان يُبعــد إلي منفــي در لغــت نامــه: »ج من
ــه نامــه از تبعیــدگاه اشــاره دارد. ــوان ب ــة املعــارصة، 2006 م، ذيــل نفــي( بنابرایــن، عن )املنجــد يف اللغــة العربي

ب( زمينه  ي ساختاري)دستوري(

ــه عناوینــی اســت کــه ســاختار اســمی دارد، و  ــن از جمل ــوان ايــن شــعر مرکــب از ســه واژه اســت و ای عن
ــي" جــار و  ــن املنف ــداي محــذوف و "م ــراي مبت ــن واژه  ي "رســالة" خــرب ب ــا واژه "رســالة" رشوع می شــود، و ای ب

مجــرور اســت.

ترکیــب ایــن عنــوان در اصــل بــه صــورت "هــي رســالة مــن املنفــي" بــوده کــه در آن، آمــدن واژه هــاي عنــوان 
در کنــار هــم، معنــاي عنــوان را روشــن  تر کــرده اســت بــه نســبت اینکــه تنهــا واژه  ي "رســالة" در عنــوان مي آمــد؛ 
ــن، جــار و مجــرور در  ــز آشــکارتر مي شــود. بنابرای ــاي آن نی ــوان بيشــر باشــد، معن ــرا هــر چــه واژه هــاي عن زی
ســاختار عنــوان، یعنــی جایــی کــه نامــه از آن ارســال شــده، نشــان از تبعیــدگاه اســت، پــس جــار و مجــرور، داللــت 

عنــوان روشــن  تر کــرده اســت.

81 - سالم.. و بوسه/ دیگر چیزی برای گفن ندارم/ از کجا رشوع و به کجا ختم کنم؟

82 - »مکانی که تبعیدی، به آنجا اعزام می  شود، محل اقامت تبعیدی در تبعیدگاه گذراند.«
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ج( زمينه  ي داليل

ســاختار ايــن عنــوان پیــش زمینــه و تصــوري از مــن را بــه خواننــده منتقــل مي کنــد؛ حــال آنکــه اگــر واژه  ي 
ــام  ــه رســاندن پي ــان کــه اشــاره شــد- ب ــود. واژه ي نامــه - همچن ــن نب ــوان می آمــد چنی ــن عن "نامــه" تنهــا در اي
داللــت مي کنــد و مخصــوص پيــام نوشــتاري اســت کــه فرســتنده آن را روي کاغــذ مي نويســد و حــاوي خــرب يــا 

ــرای کــي مي فرســتد. اطالعــي اســت کــه آن را ب

5-2-4-6-2. داللت عنوان در منت)عنوان و منت(

عنــوان بــه فرســتادن نامــه توســط شــاعر داللــت دارد کــه از تبعيــدگاه بــه رسزمــن خــود فرســتاده اســت. وي 
در ايــن نامه)مــن شــعري(، مــادر خــود را خطــاب قــرار می دهــد و از دردهــاي تبعيــد و دوري از ميهــن خــود 
بــه وي شــکايت مي کنــد. زيــرا »مــادر منــاد مهربــاين و محبــت و شــفقت اســت. بنابرايــن، شــاعر شــخصيت مــادر 
ــت.  ــرده اس ــاب ک ــرد، انتخ ــه رس مي ب ــه در آن ب ــي ک ــختي هاي واقع ــا س ــل ب ــه در تقاب ــت و هرمندان ــا دق را ب
ــاُه – ذئــٌب جائــع ســفاح" پــس مــادر در يــک طــرف و شــب  تــا هدفــی را بــه وضــوح ادا کنــد: "الليــُل – يــا أُّم
)گــرگ گرســنه قاتــل(، در طــرف دیگــر اســت؛ مهربــاين از دســت رفتــه در يــک ســو و خشــونت دردناکــي کــه 

ــاش، 2011م، 135-134( ــر اســت.« )النق ــد در ســوی ديگ ــج مي برن فلســطيني ها هــر روز از آن رن

ايــن شــعر، پنــج بنــد دارد کــه بــه ترتيــب شــاره گــذاري شــده اســت. از آنجــا کــه هــر بنــد، قافيــه ای مجــزا 
دارد،گويــا هــر یــک از ایــن شــاره ها، عنوانــی فرعــی و داخــي بــراي شــعر اســت. اختــالف قافيه هــا متناســب بــا 
اختــالف مضامــن هــر بنــد اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه شــاعر در هــر بنــد بــه يــک موضــوع دربــاره  ي تبعيــد، وطــن 

و خانــواده  ي خــود مي پــردازد و از قافیــه ی متفاوتــی اســتفاده می کنــد.

مــن بــر ظلــم و اســتبداد صهيونيســت ها علیــه مــردم فلســطن و تــداوم ايــن ظلــم و رنــج و ســختي هايي 
ــل و  ــون قت ــخن چ ــوند؛ و در آن س ــل می ش ــور متحم ــارج از کش ــل و خ ــطيني های داخ ــه فلس ــت دارد ک دالل
کشــن، زنــداين و تبعيــد شــدن و غــره اســت. همچنیــن ســؤاالتی کــه شــاعر در ایــن مــن مطــرح کــرده، لربیــز از 
حــرست و رنــج افــراد تبعیــدی اســت: آیــا کســی هســت کــه رنــج ایــن تبعیــد شــده را درک کنــد؟ اگــر مبیــرد و 

زیــر درخــت بیــد گذاشــته شــود، ایــن درخــت از کالغ  هــا حایتــش می کنــد؟

هل یذکُر املساء

مهاجراً ماَت بال کفن؟

یا غابة الصفصاف! هل ستذکرین

أّن الذی رموه تحَت ظلِک الَحزین

-کأّی شئ میٍت- إنسان؟

هل تذکرین أنّنی إنسان

)درويش، ج1، 2000م، ص21( وتحفظیَن ُجثَتی ِمن سطوِة الغربان؟83 

چه  بســا در اینجــا، درخــت بیــد جایگزیــن مــادر در غربــت باشــد، بنابرایــن، شــاعر از آن می  خواهــد در هنــگام 
مــرگ از وی حایــت کنــد و بــا حفــظ کرامــت انســانی وی بعــد از مــرگ، بــدن وی را از هــر گزنــدی در امــان نگــه دارد.

در ايــن مــن شــعري، دو منظومــه ي توصيفــي وجــود دارد کــه هــر يــک، از شــبکه  ای از واژه هــا تشــکيل شــده 
کــه بــر مــدار يــک هســته مي چرخنــد؛ منظومــه توصيفــي نخســت بــا هســته "غــم و انــدوه" اســت:

83 - آیا شب به یاد می  آورد/ مهاجری که بی کفن فوت کرد؟/ ای جنگل بید آیا به یاد می  آوری/ کسی را که زیر سایه  ی غم انگیز تو 

انداخته  اند/ مانند هر چیز مرده، آدم است؟/ آیا به یاد می  آوری که من برش هستم/ و بدنم از حمله  ی کالغ  ها نگاه می  داری؟
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ــواده  ي خــود بســیار  ــد و دوری از وطــن و خان ــت تبعی ــه عل ــد، شــاعر ب ــه برمی آی ــن منظوم ــه از ای چنان  ک
غمگــن اســت. ايــن شــدت احســاس غــم و دلتنگــی ســبب شــده وي بــرای ادامــه زندگــي ارزشــی قائــل نباشــد. وي 
از بــودن در غربــت بســیار رنــج مي بــرد و احســاس تــرس می کنــد؛ چــرا کــه اگــر در آنجــا بیــار شــود يــا اتفاقــي 
برايــش بيفتــد، کــي نيســت کــه از وي مراقبــت کنــد؛ از همیــن روی اســت کــه وي دامئــاً بــه ســختي هاي غربــت 

اشــاره مي کنــد. منظومــه  ي توصيفــي زيــر حــول محــور "ســختي هاي غربــت" شــکل گرفتــه اســت:

هانگونــه کــه آشــکار اســت، شــاعر بــه علــت فقــر و تنگدســتي و دلتنگــي نســبت بــه رسزمــن خــود، از تبعيــد 
و زندگــي در غربــت، بســیار آســيب ديــده اســت؛ زیــرا از نظــر او، انســان در جایــی جــز وطــن خــود ارزشــی نــدارد و 
ناچــار اســت تنهــا در برابــر ســختي هاي غربــت مقاومــت کنــد و کــي بــا او همــدردي مني کنــد. بــه همیــن ســبب 
ــد. اگرچــه علــی رغــم متامــی ایــن رنج هــا  اســت کــه در بعــي از جاهــاي مــن، عمیقــاً احســاس نااميــدي مي کن
تــالش مي کنــد در برابــر ســختي ها مقــاوم باشــد، زيــرا وجــود خانــواده و رسزمیــن اجدادیــش او را بــه وطــن خــود 
بســیار وابســته کــرده اســت. از ايــن رو، ايــن شــعر در قالــب پيامــی خطــاب بــه خانــواده  ي شــاعر بــه ویــژه مــادر او 
اســت؛ زيــرا شــاعر، وطــن خــود را در وجــود مــادرش مي بينــد؛ از ســوی دیگــری، ايــن مــن مي توانــد خالصــه ای از 
زندگــي متــام فلســطيني ها باشــد. بــا نگاهــی کي بــه مــن، شــبکه  ي ســاختاري را می یابیــم کــه بــه رشح زيــر اســت:

- شهروند فلسطيني از وطن خود تبعيد شده است.

- شهروند فلسطيني از زندگي در غربت بسیار رنج مي برد.

- شهروند فلسطيني نسبت به خانواده و رسزمن خود بسیار دلتنگ است.

- شــهروند فلســطيني علــی رغــم متــام ســختي ها و مشــکالت موجــود در وطــن اشــغال شــده ی خــود، ســعي 
دارد در برابــر آنهــا ایســتادگی کنــد.

مي تــوان گفــت ايــن چهــار نکتــه خالصــه ای از پيــام شــاعر اســت کــه در قالــب ســبک نامــه نــگاری شــعري 
بیــان شــده اســت؛ کــه در آن شــاعر از مــادر، پــدر، مــادر بــزرگ، خواهــران و بــرادران خــود احــوال پــريس مي کنــد 
و آنــگاه بــه مــادر خــود خطــاب مي کنــد و از ســختی  های زندگــي در غربــت بــه وي شــکايت مي کنــد. بنابرايــن، 

مي تــوان گفــت بیــن مــن و عنــوان ایــن شــعر رابطــه ي مســتقيمی وجــود دارد.
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6-1. مقدمه

عنــوان هــر مــن، نخســتین اشــاره  ای اســت کــه خواننــده بــا آن مواجــه می شــود. از ایــن رو، در نقــد معــارص، 
بررســی عنــوان در فهــم مــن یــک شــعر اهمیتــی ویــژه دارد. در بخــش اصلــی ایــن رســاله یعنــی در فصــل پنجــم، 
عناویــن شــعری مشــابه در اشــعار شــش شــاعر معــارص فارســی و عربــی )نیــا، شــاملو، شــفیعی کدکنی، ســیاب، 
مقالــح و درویــش( تحلیــل و بررســی شــد. نتایــج بــه دســت آمــده گویــای آن اســت کــه عناویــن اشــعار بــه طــور 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا مــن شــعری رابطــه دارنــد؛ و ایــن رابطــه هنگامــی مســتقیم اســت کــه عنــوان فــارغ 
از منــاد، اســتعاره و مــوارد مشــابه باشــد. بنابرایــن، دســتیابی بــه داللــت اصلــی عنــوان در بیشــر اشــعار مــورد 

بررســی، بــه تحلیــل و بررســی عمیــق آنهــا نیازمنــد بــوده اســت.

ــز وجــود داشــته اســت، در  ــوان در اشــعار قدميــی نی ــا اینکــه عن ــن پژوهــش مشــخص شــد، ب در خــالل اي
ــاندن مناســبت  ــی اشــعار و شناس ــرای معرف ــا مصحــح، ب ــب( ي ــذاری را ناســخ )کات ــن عنوان گ ــوارد، اي ــب م اغل

ــی  داده اســت. ــدگان، انجــام م ــرای خوانن ــا ب رسودن آنه

عنوان گــذاری در اشــعار قديــم فارســی تقريبــاً يــک قــرن پیــش از عنوان گــذاری در اشــعار عربــی انجــام شــده 
اســت. در اشــعار قدیــم فارســی و عربــی عنــوان و شــعر رابطــه آشــکار و ســاده  ای دارنــد. عنوان گــذاری بــه مفهــوم 
امــروزی آن، در شــعر معــارص فارســی، از اشــعار داوری شــرازی )1238-1282هـــ.ق( و در شــعر معــارص عربــی، از 
اشــعار احمــد شــوقی )1285-1351هـــ.ق( آغــاز شــده   اســت. بــا فــرض اینکــه هر دو شــاعر از دوران بيســت ســالگی 
ــی  ــارص فارس ــعار مع ــذاری در اش ــت، عنوان گ ــوان گف ــد، می ت ــذاری کرده ان ــود عنوان گ ــعار خ ــرای اش ــد ب ــه بع ب
تقريبــاً پنجــاه ســال قبــل   از پيدايــش عنــوان گــذاری در اشــعار عربــی رشوع شــده اســت. در شــعر معــارص فارســی و 

ــر می شــود. ــر می شــویم، رابطــه ی عنــوان و شــعر پیچیده  ت ــه زمــان حــال نزدیک  ت عربــی هرچــه ب

بــا بررســی اشــعار شــاعران مــورد پژوهــش، روشــن شــد کــه محیــط زندگــی آنهــا بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر 
مســتقیم، بســیار بــر اشعارشــان تأثیرگــذار بــوده اســت؛ و ایــن امــر در نــوع عناویــن اشــعارش نیــز مؤثــر بوده اســت. 
بــرای مثــال، زمانــی کــه شــاعر رمــز و کنایــه را در عناویــن اشــعارش بــه کار می بــرد، عنــوان بــا مــن رابطــه ای غیــر 
ــر رشایــط زندگــی و  ــن، اشــعار شــاعر منعکس  کننــده ی محیــط او اســت و هــر شــاعری بناب مســتقیم دارد. بنابرای
محیــط اطــراف خــود، عناویــن اشــعارش را انتخــاب می کنــد؛ از ایــن رو، تفــاوت ســاختار و ســبک عناویــن در اشــعار 

شــاعران بــه تفاوت  هــای محیــط زندگــی و عوامــل سیاســی و اجتاعــی جامعــه آنــان برمی گــردد.

نیــا، شــفیعی کدکنی و ســیاب بیشــر از بقیــه  ی شــاعران در عناویــن اشــعار خــود بــه طبیعــت توجــه کرده انــد 
و عنــارص طبیعــی را در اشعارشــان بــه کار گرفته  انــد؛ بــه خصــوص در اشــعاری کــه بــه مســایل سیاســی و اجتاعــی 
می پــردازد. در ایــن مــوارد، شــاعر بــرای عنوان گــذاری اشــعار سیاســی و اجتاعــی خــود، از واژه هــای مربــوط بــه 
ــا اســتعاره  ای بــرای واقعــه یــا مشــکلی اســت کــه منی تــوان رصیحــاً بــه آن  طبیعــت اســتفاده می کنــد کــه منــاد ی
ــن  ــی مالحظــه کــرد. از مهم تری ــه فراوان ــوان در اشــعار شــاعران مــورد بررســی ب ــن ویژگــی را می ت ــد. ای اشــاره کن
عوامــل کاربــرد ایــن ســبک در انتخــاب عناویــن، فــرار از سانســور یــا تــرس از دســتگیر شــدن و زنــدان بــوده اســت؛ 
هان گونــه کــه تعــدادی از ایــن شــاعران بــه علــت گرایش هــای سیاســی و انتشــار بعضــی از اشــعار خــود کــه بــه 
مســائل سیاســی و مشــکالت جامعــه می  پرداختنــد، دســتگیر و زندانــی شــده  اند. شــاملو و ســیاب از جملــه ی ایــن 
شــاعران هســتند کــه بــه ســبب رسودن اشــعار سیاســی، چندیــن بــار زندانــی شــده  اند. ســیاب عــالوه بــر زنــدان، از 

کار نیــز برکنــار شــد و در نهایــت بــه دلیــل تنــگ دســتی، ســالمت جســمی خــود را از دســت داد.

ــخصیت  ــبب ش ــه س ــش ب ــیاب و دروی ــاملو، س ــه ش ــود ک ــکار می ش ــاعران آش ــن ش ــعار ای ــی اش ــا بررس ب
ــته  اند.  ــه داش ــش توج ــی دوران خوی ــائل سیاس ــه مس ــر ب ــود، بیش ــش خ ــرض و رسک ــی، مع ــه ی انقالب و روحی
مخصوصــاً درویــش کــه بــرای مــدت 40 ســال بــرای رسزمیــن اشــغال شــده ی خــود، شــعر مقاومــت مــی  رسود؛ در 

ــد. ــی پرداخته  ان ــان اوضــاع اجتاع ــه بی ــر ب ــان بیش ــاعران در اشعارش ــایر ش ــه س ــی ک حال
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ــا  ــه نی ــوان گفــت ک ــورد بررســی، می ت ــن اشــعار شــاعران م ــل فرهنگــی در عناوی ــر عوام ــه  ی تأثی در زمین
ــه اســت. ــره گرفت ــه خــود به ــگ بومــی جامع ــن اشــعارش از فرهن ــر شــاعران در عناوی بیشــر از دیگ

از نظــر تشــابه در عنوان هــای شــعری شــاعرانی کــه از مکتــب ادبــی واحــدی پیــروی می کننــد، می تــوان گفــت 
کــه نيــا و ســياب از يــک مکتــب اديب هســتند و اشــعار و عناويــن شــعری آنهــا بيشــر بــه مکتــب رمانتيســم گرايــش 
ــا جــزء  ــرا هــر دوی آنه ــده می شــود؛ زی ــا دی ــز در اشــعار آنه ــي نی ــه گرايش هــای سمبوليســتی و نوگراي دارد. البت
بنيانگــذاران شــعر نــو در ادبیــات فــاريس و عــريب هســتند و همچنــن هــر دو شــاعر شــاهد تحــوالت پــس از جنــگ 

جهــاين دوم بوده انــد، تحوالتــی کــه در ایجــاد ادبيــات مــدرن نقشــی بــه ســزا داشــته اســت.

عي  رغــم اينکــه نیــا و ســیاب پــدران شــعر نــو فــاريس و عــريب هســتند، اشعارشــان خــايل از کاســتي نيســت 
و طبیعتــاً نوگرايــي آنهــا بــه انــدازه ي نوگرايــي اشــعار امــروز نیســت.

ــه شــعر  ــم ک ــح، درمی یابی ــش و مقال ــي در اشــعار شــاملو، شــفيعي کدکني، دروي ــان نوگراي ــا بررســی جری ب
ايــن چهــار شــاعر را مي تــوان در يــک رديــف قــرار داد. بدیــن ترتیــب کــه اشــعار و عناويــن شــعری ایــن شــاعران 
بيشــر رنــگ ســمبوليک دارد و شــاخصه های نوگرايــي در اشــعار آنهــا بيشــر متبلــور شــده اســت؛ چنانکــه ايــن 

نوگرايــي در عناويــن شــعری آنهــا نيــز منعکــس شــده اســت.

بهريــن منونه هــاي نوگرايــي در ســاختار عناویــن، بالغــت و بــه کار بــردن واژه هــای نــو در عناويــن اشــعار را 
در آثــار ايــن چهــار شــاعر مي تــوان مالحظــه کــرد کــه از زیبایــی خاصــی برخــوردار هســتند.

در بررســی اشــعار بــا عناویــن مشــابه در شــعر شــاعران مــورد بررســی و مقایســه  ی اشــعاری کــه بــا واژه  ی 
ــان اوضــاع  ــرای بی ــن شــاعران، بیشــر واژه  ی شــب را ب ــوان گــذاری شــده اند، مشــخص می شــود کــه ای شــب عن
سیاســی و اجتاعــی وخیــم و ناگــوار جوامــع خــود بــه کار گرفته  انــد. هان گونــه کــه از شــعر شــاعران ایرانــی و 
عــرب برمی آیــد، مــردم ایــران از ظلــم و اســتبداد نظــام حاکــم پیــش از انقــالب ناراضــی بودنــد و ملت  هــای عربــی 
نیــز در ادوار مختلــف از حضــور اســتعار و ســلطه ی حکومت  هــای ظــامل در ایــن کشــورها رنــج می کشــیده اند. 
ــر پردازی هــای ایــن شــاعران، ناراحتــی آنهــا از ظلــم، تضییــع حقــوق و آزادی  هــای  بــه همیــن ســبب، در تصوي
مــردم و قــرار گرفــن در معــرض خشــونت و تــرور بــه چشــم می خــورد. در ایــن بــاره، تصویرگری هــای شــاملو، 
ــط  ــا رشای ــعار آنه ــت و در اش ــر اس ــر و رصیح  ت ــود، عمیق  ت ــن خ ــامان رسزمی ــاع نابس ــح از اوض ــش و مقال دروی
ــه  ــود ب ــه  ی خ ــاع جامع ــاملو از اوض ــر ش ــژه تصوی ــه وی ــت. ب ــر اس ــه تراژیک  ت ــاع جامع ــردم و اوض ــت م معیش
ــا نااميــدي و بدبينــي عمیقــی در وجــود شــاعرحاکم اســت؛ و ايــن در حــايل اســت کــه  گونــه اي اســت کــه گوی
بــه نظــر می  رســد ميــزان رنــج و ســختی ملت  هایــی ماننــد فلســطن و تضييــع حقــوق آنهــا، بيشــر از جامعــه ی 

اســت کــه شــاملو در آن زندگــی می  کــرده اســت.

امیــد بــه آمــدن فردایــی بهــر در درون مایــه و ذات اشــعار ســیاب و مقالــح آشــکار اســت؛ امــا ذات شــاعرانه 
در شــعر شــاعران دیگــر بیشــر بدبینانــه اســت و امیــد بــه آینــده در آنهــا کــم رنگ تــر اســت. البتــه ایــن تفــاوت 
بــه ایــن ســبب اســت کــه اشــعر ســایر شــاعران بــر مبنــای بیــان منادیــن اوضــاع جامعــه  آنهــا در دوران پیــش از 
ــد. از ایــن رو  ــی کــه دو شــاعر یمنــی و عراقــی، اشــعار خــود را پــس از انقــالب رسوده  ان انقــالب اســت؛ درحال
اســت کــه برخــی از شــاعران گــروه اول، در رسودن اشــعار سیاســی و اجتاعــی خــود، از تــرس سانســور و زنــدان، 
ــال عناویــن "شــب  گیر"، "شــب درکــدام ســوی ســیاه  تر" و "لیــل  بــه منــاد و اســتعاره متوســل شــده اند. بــرای مث
ــض مــن الجســد" از جملــه عنوان هــای فریبنــده ای هســتند کــه معنــی آنهــا، تنهــا از طریــق بررســی دقیــق  یفی
اعــاق مــن و فهــم مضامیــن آن انجــام می  پذیــرد. ایــن دســته از عناویــن، معانــی مبهمــی دارنــد، بــه گونــه ای 
کــه معانــی و داللت هــای متعــدد آنهــا تنهــا بــه واســطه  ی فهــم مــن و ارتبــاط آن بــا عنــوان قابــل تفســیر اســت. 

مخصوصــاً عنــوان "شــب  گر" کــه ابهــام در آن بــه صــورت پــر رنــگ آمــده اســت.
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در بررســی عناویــن اشــعاری کــه بــا واژه  ی"ترانــه، رسود یــا آواز" آمــده اســت، مالحظــه می شــود کــه داللــت 
ایــن واژه هــا در یــک شــعر بــا شــعر دیگــری تفــاوت دارد؛ زیــرا داللــت آن بــه مضمــون مــن وابســته اســت و از 

آنجــا کــه رسودن هــر شــعر بــه اقتضــای مناســبت خاصــی بــوده اســت، دالتهــای آنهــا نیــز متفــاوت اســت.

در نگاهــی کلــی بــه ایــن اشــعار در  می  یابیــم کــه هــر یــک از ایــن رسودهــا بــرای فــرد یــا قــرش خاصــی از 
جامعــه بــوده اســت. چنانکــه شــاملو "رسود ابراهیــم در آتــش" را بــرای مظلومــان دوران خــود رسوده اســت و 
ابراهیــم در ایــن شــعر منــاد کســانی اســت کــه در برابــر ظلــم و فســاد مقاومــت کــرده جــان خــود را بــرای وطــن 
ــا شــاعر از طریــق ایــن رسود می خواهــد در درد و غــم مظلومــان رشیــک شــود و  ــد. گوی خــود قربانــی می کنن

بــا آنهــا همــدردی کنــد.

شــفیعی کدکنی نیــز در شــعر"رسود ســتاره" بــرای رسزمیــن خــود رسود می خوانــد و در برابــر ظلــم و ســتم 
ــا کمــک هــم و بــرای تحقــق آزادی  ــا ب ــا وی همــدرد باشــند ت اعــراض می کنــد و از دیگــران هــم می خواهــد ب

رسودی بــر ضــد ظلــم و فســاد بخواننــد.

"أغنيــة الســلوان" ســياب از جملــه ترانه هایــی اســت کــه شــاعر آن را بــرای تســلی و دلــداری دادن بــه خــود 
گفتــه اســت؛ زیــرا وی بــه ســبب دوری از زادگاه و معشــوقه اش "هالــه"، بســیار دلگیــر اســت و بــرای رهایــی از 

دلتنگــی خــود بــه رسود و ترانــه روی مــی  آورد.

ــه مســئله  ی فلســطین  ــه  ی اشــعار خــود، ب ــد بقی ــب األحمــر" مانن ــة ســاذجة عــن الصلی ــش در " أغني دروی
پرداختــه اســت و در قالــب منــاد و ســمبل بــرای وطــن خــود ترانــه می خوانــد و دغدغــه  ی خــود را در آن منعکــس 
ــه می  خواهــد  ــن تران ــا رسودن ای ــه شــاعر ب ــد ک ــن نشــان می  دهن ــن اشــاره  های موجــود در م ــد؛ همچنی می کن

ــد. ــز در ناراحتی  هــا وآشــفتگی  های خــود ســهیم کن دیگــران را نی

ــاعر اســت.  ــه  ی ش ــز جامع ــاره  ی اوضــاع غم  انگی ــود درب ــه ای حزن  آل ــح، تران ــرة للحــزن" مقال ــات صغ "أغني
گویــا شــاعر بــا رسودن ایــن ترانــه می خواهــد دغدغه  هــا و ناراحتی  هــای خــود را بــه دیگــران برســاند و 

ــد. ــا آشــکار کن ــرای آنه ــن خــود ب مشــکالت میه

چنانکــه مالحظــه می شــود، شــاعران ایــن اشــعار را بیشــر بــرای جلــب همــدردی ســایرین و دلــداری خــود 
رسوده  انــد، امــا در ایــن میــان، نیــا در شــعر "آواز قفــس" شــیوه  ای متفــاوت بــا بقیــه دارد؛ او ایــن شــعر را بــرای 
کــودکان رسوده اســت و بــه همیــن ســبب، در شــعرش از واژه هــای غــم و انــدوه اســتفاده نکــرده و واژه هــای 

ســاده – مخصوصــاً عنــارص طبیعــت- را بــه کار بــرده اســت تــا آن آواز بــا ســادگی کــودکان ســازگار باشــد.

بررســی داللــت واژۀ "رثــا" در عناویــن اشــعار ایــن شــش شــاعر بیانگــر آن اســت کــه داللــت رثــا یــا مرثیــه 
در عنــوان یــک شــعر بــا شــعر دیگــری تفــاوت دارد. بــرای مثــال "رثــا" در عناویــن شــعر نیــا و شــاملو داللــت بــر 
آن دارد کــه شــاعر ایــن شــعر را بــه ســبب از دســت دادن یــک شــخص رسوده اســت؛ نیــا بــرای از دســت دادن 
عمــوی خــود و شــاملو در ســوگ فــروغ فــرخ زاد، ایــن شــعر را گفتــه اســت. امــا در شــعر چهــار شــاعر دیگــر، 
داللــت "رثــا" در هــر یــک از ایــن عناویــن بــا عناویــن دیگــر مختلــف اســت؛ هرچنــد کــه ایــن عناویــن دربــاره  ی 
از دســت دادن چیــز مشــخصی باشــد. زیــرا، اگرچــه ظاهــر ایــن عناویــن بــا هــم یکســان هســتند، داللــت هــر 
عنــوان وابســته بــه مضمــون مــن آن اســت. ماننــد دو عنــوان شــعری شــاملو و درویــش کــه در هــر دو شــعر تنهــا 
بــا واژه  ی "مرثیــه" آمــده، امــا داللت هــای آنهــا مختلــف   اســت؛ مرثیــه  ی درویــش بــرای وطــن از دســت رفتــه اش 

رسوده شــده، ولــی مرثیــه ی شــاملو-چنانکه اشــاره شــد- در ســوگ فــروغ اســت.

ــراث تاریخــی رسزمیــن شــاعر رسوده شــده  ــرای از دســت رفــن می "از مرثیه  هــای رسو کاشــمر" شــفیعی، ب
اســت؛ در ایــن اثــر، "رسو کاشــمر" منــادی از تاریــخ ایرانیــان اســت کــه نابــودی آن بــه نابــودی میــراث تاریخــی 

ایرانیــان در اثــر حمله  هــای متعــدد بــه ایــن رسزمیــن داللــت دارد.
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ســیاب در شــعر "مرثيــة جيكــور" بــرای ارزش  هــای انســانی، شــعر رسوده و جیکــور در ایــن شــعر منــاد همیــن 
امــر اســت. در ایــن شــعر، شــاعر بــر آن اســت کــه ارزش  هــای انســانی نــه تنهــا در رسزمیــن او، کــه در همــه دنیــا 

از بیــن رفتــه اســت.

شــعر "رثــاء بقعــة ضــوء" مقالــح نيــز از آن دســته اشــعاری اســت كــه بــراي بیــان رنــج فقــدان چیــزی رسوده 
شــده اســت. شــاعر ایــن شــعر را بــرای از دســت دادن لحظــات شــاد و خوشــبختی در زندگــی خــود، گفتــه اســت.

ــد کــه ظاهــر  ــط اســت و هرچن ــا مــن آن شــعر مرتب ــی ب ــت هــر عنوان ــوان گفــت کــه دالل ــن، می ت بنابرای
ســاختار ایــن عناویــن بــا هــم یکســان باشــند، داللت هــای آن مختلــف   هســتند. همچنیــن، ایــن اشــعار مضمونــی 
ــان  ــه اســت را بی ــه گذشــته و از دســت رفت ــزی ک ــه آن چی ــج نســبت ب ــه احســاس درد و رن نوســتاژیک دارد ک

می کنــد.

واژه  ی "نامــه" نیــز در عناویــن شــعری ایــن شــاعران داللت هــای مختلفــی دارد، هــر چنــد کــه در مجمــوع 
بــه رســاندن پیــام داللــت می کنــد. در اغلــب مــوارد، ایــن پیام  هــا منعکــس کننــده ی ظلــم، اســتبداد، خفقــان و 
وضعیــت نابســامان جامعــه ی شــاعر اســت؛ همچنیــن، عنــوان "نامــه"، می توانــد رشحــی از ســختی  ها و رشایــط نــا 
مالیمــی باشــد کــه شــاعر از آنهــا رنــج می  بــرد و در صــدد اســت دربــاره  ی اوضــاع موجــود پیامــی را بــه دیگــران 
برســاند، تــا آنهــا نیــز از حقیقــت موجــود آگاه باشــند و بــا وی همــدردی کننــد. گاه ایــن دیگــران، خانــواده یــا 
فامیــل اســت، ماننــد "رســالة مــن املنفــی" درویــش کــه در آن شــاعر بــه خانــواده  ی خــود خطــاب می کنــد، بــه 
ویــژه مــادرش کــه نزدیک  تریــن فــرد بــه شــاعر اســت و می توانــد بیشــر از هــر کســی بــا وی همــدردی کنــد. نیــا 
نیــز در شــعر "نامــه" بــه بــرادر خــود خطــاب می کنــد و ســختی  هایی را کــه در شــهر آســتارا متحمــل شــده، بــه 
ــد  ــد و وی را رسزنــش می کن ــدرش آغــاز می کن ــه پ ــز شــعر نامــه اش را خطــاب ب ــد. شــاملو نی وی منتقــل می کن
کــه چــرا بــه رژیــم حاکــم وابســته اســت، رژیمــی کــه همــه ی حقــوق مــردم و آزادی آنهــا را مصــادره کــرده اســت. 
شــعر "رســالة إلــی ســیف بــن ذی یــزن" مقالــح نیــز رشحــی از اوضــاع نابســامان جامعــه ی شــاعر اســت تــا دیگــران 
را از آن مطلــع کنــد. امــا در شــعر "رسالة"ســیاب، ایــن مضمــون بــه شــیوه ای خــالف بقیــه  ی شــاعران بیــان شــده 
اســت؛ در اینجــا نامــه  از طریــق همــرس ســیاب بــرای او فرســتاده شــده اســت و اوضــاع خانــواده و زادگاه شــاعر 

را بــرای وی رشح کــرده اســت تــا او را آرام کنــد کــه نگــران آنهــا نباشــد.

نتایــج بررســی و تحلیــل ایــن اشــعار بــه ایــن مســأله اشــاره دارد کــه آمــدن واژه ی "نامــه"در عنــوان، نشــان 
ــان اوضــاع اجتاعــی  ــد کــه حاکــی از بی ــده منتقــل کنن ــه خوانن ــد پیامــی را ب می دهــد کــه شــاعران می  خواهن
اســت کــه شــاعران در آن زندگــی می کننــد. محمــود درویــش در شــعر خــود بــه اوضــاع اجتاعــی اشــاره دارد 
ــن خــود آواره گشــته  ــر جاه  طلبی  هــا و زیاده  خواهی هــای عــده  ای، از رسزمی ــه در آن میلیون  هــا انســان در اث ک
وســال  ها اســت کــه قربانــی ظلــم و تجــاوز و وحشــی  گری آنــان شــده اند؛ و بــرای رســیدن بــه حقــوق از دســت 
رفتــه انســانی خــود و زندگــی در رشایطــی برابــر مجاهــده می کننــد. ایــن عنــوان در شــعر بقیــه  ی شــاعران نیــز 
راویتگــر ســتمی اســت کــه بــر مــردم جامعــه اســتبداد زده آنهــا مــی  رود، اســتبدادی کــه در اعــاق جامعــه نفــوذ 
کــرده و مــردم آن رسزمیــن را از حقــوق انســانی خــود محــروم کــرده و آنــان را مطیــع حاکــم و حاکمیتــی جبــار 
کــرده اســت. بدیــن ترتیــب، شــعر آنهــا فریــادی بــر ضــد اســتبداد در راه گسســن زنجیرهــای وابســتگی از دســت 

و پــای مــردم رسزمیــن خویــش اســت.

بنابرايــن، می تــوان گفــت واژه ی "نامــه" حاکــی از ایــن اســت کــه شــاعر در صــدد انتقــال پیامــی بــه خواننــده 
اســت کــه هــان انعــکاس رشایــط کلــی جامعه  ی وی اســت.

6-2. سنجش سؤال ها و فرضیه های پژوهش

ــج  ــق، نتای ــن تحقی ــای آغازی ــؤال ها و فرضیه ه ــا س ــاله ب ــن رس ــده در ای ــه دســت آم ــج ب از مقایســه ی نتای
زیــر حاصــل شــد.
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ــن  ــا مضامی ــن ب ــت عناوی ــه دالل ــه رابط ــوان ب ــه می ت ــعار چگون ــوای اش ــی محت ــت: "در بررس ــؤال نخس س
ــت؟« ــت یاف ــا دس ــود در آنه ــعری موج ش

ــار  ــه ش ــعری ب ــن ش ــم م ــای مه ــوان از مدخل ه ــه: " عن ــت ک ــن اس ــؤال ای ــن س ــه ای ــط ب ــه  ی مرتب فرضی
مــی رود و می توانــد خالصــه ای از محتــوای مــن باشــد، بنابرایــن ازطریــق بررســی و تحلیــل عناویــن و اســتخراج 
داللت هایــی کــه در آن پنهــان اســت، می تــوان بــه رابطــه داللــت عناویــن بــا مضامیــن شــعری موجــود در آنهــا 

دســت یافــت.«

دربــاره ســؤال نخســت و فرضیــه مربــوط بــه آن در تحلیــل عناویــن اشــعار مشــخص شــد کــه شــاید در ابتــدا 
تصــور شــود کــه یــک عنــوان بــا عنــوان دیگــری یکســان اســت، امــا بــا تحلیــل و بررســی آنهــا و رابطه  شــان بــا 
مــن آشــکار شــد کــه داللت هــای هــر یــک از عناویــن بــا مضمــون آن مــن کامــالً مرتبــط اســت؛ هرچنــد کــه گاه 

داللــت ظاهــری عنــوان بــا مضمــون مــن یکســان بــه نظــر نیایــد.

بنابرایــن، از طریــق تحلیــل و بررســی عناویــن و مــن اشــعار و اســتخراج داللت هایــی کــه در آن وجــود دارد، 
ــا مــن دســت یابیــم؛ از ایــن رو، فرضیــه  ی نخســت  می توانیــم بــه داللت هــای واقعــی عناویــن و رابطــه ی آن ب

پژوهــش تأییــد می شــود.

سؤال دوم: »عوامل سیاسی، اجتاعی و فرهنگی چه تأثیری در انتخاب عناوین شعری شاعران دارد؟«

بــرای ایــن ســؤال، ایــن فرضیــه مطــرح شــد کــه: » شــاعر مولــود زمانــه  ی خــود اســت و شــعر شــاعر منعکــس 
ــی و  ــط اجتاع ــت، محی ــن اس ــر از م ــی ناپذی ــش جدای ــعری بخ ــوان ش ــون عن ــت و چ ــط او اس ــده ی محی کنن

سیاســی شــاعر در انتخــاب عناویــن اشــعار نقــش بســزایی دارد.«

ــل سیاســی،  ــه عوام ــی از آن اســت ک ــه آن، بررســی ها حاک ــوط ب ــه مرب ــاره ســؤال دوم پژوهــش و فرضی درب
اجتاعــی و فرهنگــی محیــط شــاعر در اشــعار شــاعران بســیار تأثیرگــذار هســتند. می تــوان گفــت کــه بیشــر اشــعار 
شــاعران دربــاره  ی اوضــاع سیاســی و اجتاعــی رسوده شــده اســت؛ هرچنــد کــه حضــور ایــن مفاهیــم در عناویــن 
ــا کمــر باشــد. زیــرا در اغلــب ایــن مــوارد، شــاعران بــرای عناویــن اشــعار سیاســی و  اشــعار حــدود 10 در صــد ی
اجتاعــی خــود از واژه هــای طبیعــت اســتفاده می  کرده انــد و عناویــن آنهــا منــاد یــا اســتعاره  ای از یــک واقعــه یــا 
مشــکل در جامعــه اســت. انتخــاب ایــن عناویــن منادیــن از ایــن رو بــوده اســت که برخــی از شــاعران مانند شــاملو و 
ســیاب، بــه ســبب گرایش هــای سیاســی خــود و انتشــار اشــعاری کــه در آنهــا بــه مســایل سیاســی و مشــکالت جامعه 
پرداخته انــد، دســتگیر و زندانــی شــده اند و بــه ناچــار و بــرای فــرار از سانســور و تــرس از زندانــی شــدن، بــه عناویــن 
منادیــن روی آورده انــد؛ از ســویی، تأثــر ایــن شــاعران از مکتــب سمبولیســم غربــی نیــز عاملــی بــود بــرای اینکــه آنهــا 

عناویــن ســمبلیک را بــه عنــوان عناوینــی جدیــد و نوگــرا، بــرای اشعارشــان برگزیننــد.

ــا  ــه ت ــی، بلک ــور قطع ــه ط ــه ب ــی ن ــی و فرهنگ ــی، اجتاع ــل سیاس ــه عوام ــت ک ــوان گف ــوع می ت در مجم
ــه  ی دوم ایــن  ــر گــذار اســت. بنابرایــن، فرضی حــدودی در انتخــاب عناویــن اشــعار شــاعران مــورد بررســی، تأثی

ــد نشــد. پژوهــش کامــالً تأیی

در ســؤال ســوم آمــده اســت کــه: "عناویــن شــعری مشــابه در اشــعار شــاعران مــورد نظــر بیشــر در چــه 
ــی اســت؟« مضامین

ــامل  ــش ش ــورد پژوه ــعرای م ــعر ش ــابه در ش ــن مش ــت که:«عناوی ــن اس ــه آن چنی ــوط ب ــه  ی مرب و فرضی
ــت.« ــی اس ــی و اجتاع ــف، سیاس ــا، وص ــا، غن ــن رث مضامی

بــا بررســی اشــعار و هانگونــه کــه در جدولــی کــه عناویــن مشــابه در آن دســته بندی شــده اســت، 
ــن  ــه در ای ــد ک ــن سیاســی و اجتاعــی هســتند، هرچن ــن مشــابه بیشــر دارای مضامی ــه عناوی مشــخص شــد ک
عناویــن از واژه هــای طبیعــت اســتفاده شــده یــا ظاهــر آن داللت هــای دیگــری داشــته باشــد. زیــرا - هان گونــه 
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ــه کار  ــی خــود واژه هــای طبیعــت را ب ــن اشــعار سیاســی و اجتاع ــب در عناوی ــه اشــاره شــد- شــاعران، اغل ک
ــد.  ــد می کن ــا را تأیی ــن ادع ــی، ای ــورد بررس ــون م ــده از مت ــت آم ــه دس ــای ب ــانه ها و داللت ه ــد؛ و نش می  بردن
ــد نشــد و بررســی  های انجــام شــده چنانکــه گذشــت  ــز کامــالً تأیی ــه  ی ســوم نی ــوان گفــت فرضی بنابرایــن، می ت

ــد. ــد منی کن ــر را تأیی ــی دیگ ــی بخش ــد ول ــد می کن ــی از آن را تأیی بخش

ســؤال چهــارم چنیــن اســت: "چــه ارتباطــی بیــن عناویــن شــعر مکتب  هــای شــعری شــاعران هــم عــر مــورد 
ــود دارد؟« تحقیق وج

در فرضیــه  ی مرتبــط بــه ایــن ســؤال آمــده اســت کــه " میــان عناویــن شــعری شــاعران هــم مکتــب، تشــابه در 
خــور توجــه و معنــاداری وجــود دارد؛ ماننــد عناویــن اشــعار شــاعران ایــن پژوهــش کــه در شــعر برخــی از آنهــا 

در قیــاس بــا دســته  ای دیگــر تشــابه هات بیشــری بــه چشــم می خــورد.«

بررســی عناویــن اشــعار شــاعران مــورد نظــر، نشــان داد کــه در میــان عناویــن شــعر شــاعران هــم مکتــب یــا 
هــم دوره، تشــابه زیــادی وجــود دارد. در ایــن بیــن مالحظــه شــد کــه عناویــن اشــعار اولیــه ی شــاعرانی چــون 
ــویم،  ــر می ش ــارص نزدیک  ت ــه دوران مع ــه ب ــه هرچ ــت، در حالی  ک ــیک اس ــاده و کالس ــب س ــیاب اغل ــا و س نی
مشــاهده می  کنیــم کــه عناویــن اشعارشــان بــه ســمت نوگرایــی حرکــت می کنــد و جنبه  هــای نــوآوری در 
ــفیعی کدکنی،  ــاملو، ش ــون ش ــاعرانی چ ــعار ش ــن اش ــوص در عناوی ــه خص ــر ب ــن ام ــود. ای ــمگیرتر می ش آن چش
درویــش و مقالــح بارزتــر اســت؛ بــه ســبب اینکــه عناویــن اشــعار آنهــا بیشــر منادیــن اســت و نــوآوری در ســاختار 
و ســبک عنوان گــذاری در اشعارشــان نیــز بــه وفــور مالحظــه می شــود. بررســی دوران زندگــی ایــن چهــار شــاعر 
بیانگــر آن اســت کــه آنهــا تقریبــاً هــم دوره هســتند و شــاید ایــن امــر نیــز در تشــابه گرایش هــای شــعری آنهــا 

ــر بــوده اســت. بنابرایــن، می توانیــم بگوییــم کــه فرضیــه  ی چهــارم تأییــد می شــود. بــه همدیگــر مؤث

6-3. دستاوردهای پژوهش

بنابر نتایج به دست آمده از این پژوهش، می توان به چند نکته اشاره کرد:

- عنــوان در اشــعار معــارص در حــال تحــول و پیرشفــت اســت و بــا مقایســه  ی عناویــن اشــعار شــاعرانی کــه 
هــم دوره نیســتند، رونــد ایــن تحــول و پیرشفــت را بهــر می تــوان مالحظــه کــرد.

ــر  ــرا در بیش ــت؛ زی ــت یاف ــوان دس ــی عن ــت حقیق ــه دالل ــوان ب ــه می ت ــت ک ــن اس ــی م ــق بررس - از طری
ــل  ــدون بررســی و تحلی ــوان گفــت ب ــن، می ت ــاوت اســت. بنابرای ــن متف ــا مضمــون م ــوان ب ــن، ظاهــر عن عناوی

ــت. ــوان دســت یاف ــک عن ــق ی ــت دقی ــه دالل ــوان ب ــن، منی ت اعــاق م

- عناویــن اشــعار معــارص بیشــر اجتاعــی و سیاســی اســت، هرچنــد کــه ایــن عناویــن بــه صــورت منادیــن آمده 
باشــد، زیــرا شــاعر امــروز، بیشــر از گذشــته واقعیت هــای جامعــه را بیــان می کنــد و بــرای آن شــعر می  رسایــد.

- عنــوان، از مهم تریــن مدخل  هــای مــن و اولیــن اشــاره  ای از آن اســت کــه خواننــده بــا آن مواجــه می شــود 
و قســمت دال مــن اســت کــه قابلیــت کشــف ماهیــت مــن و مشــارکت در رفــع ابهــام از آن را دارد؛ بــه عبارتــی، 

عنــوان مجموعــه  ی مــن را یــاری کــرده و مفهــوم آن را مشــخص می کنــد.

- ظهــور نقــد نــو در جهــان عــرب قبــل از پیدایــش آن در ایــران، ناشــی از آشــنایی برخــی ناقــدان عــرب بــا 
جریان هــای نقــد ادبــی در فرانســه و تســلط آنهــا بــر زبــان فرانســوی اســت )مخصوصــاً افــرادی کــه از کشــورهای 
مغــرب عربــی و مســتعمره فرانســه بوده  انــد(؛ مســافرت تعــداد زیــادی از ایــن ناقــدان و پژوهشــگران بــه فرانســه 
و اروپــا بــرای تحصیــل یــا رشکــت در هایش  هــا ســبب آشــنایی آنهــا بــا پژوهش هــای مربــوط بــه عنــوان شــد. 
ــا اینکــه دانــش عنوان  شناســی در فرانســه و توســط دانشــمندانی چــون لیوهــک و ژرار ژنــت  ــب، ب ــن ترتی بدی
ــه  ــد، ب ــرده بودن ــفر ک ــا س ــه اروپ ــه ب ــرب ک ــگران ع ــی از پژوهش ــق برخ ــد، از طری ــذاری ش ــه گ ــران پای و دیگ

کشــورهای عربــی منتقــل شــد.
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در بیــن پژوهشــگران عــرب، محمــد عویــس، اســتاد بــزرگ مــری، اولیــن پژوهشــگری اســت کــه بــه موضــوع 
عنــوان پرداختــه اســت. وی در مقدمــه  ی کتــاب خــود "العنــوان فــی األدب العربــی: النشــأة والتطــور" اشــاره کــرده 
کــه پرداخــن بــه موضــوع عنــوان دغدغــه وی بــوده اســت، امــا در جهــان عــرب بــرای آن منبعــی پیــدا نکــرده 
اســت؛ تــا اینکــه در یــک هایــش بیــن املللــی)1985م( در یونــان دریافــت کــه ایــن موضــوع در اروپــا بررســی 
شــده اســت. کتــاب وی، اولیــن پژوهــش در جهــان عــرب اســت کــه عنــوان و ســیر تحــول آن را بــه طــور مفصــل 

تحلیــل و بررســی کــرده اســت.

6-4. پیشنهادهایی برای پژوهش بیشرت

در طــی بررســی و تحلیــل موضوعاتــی کــه بــه ایــن پژوهــش مرتبــط اســت، بــه مــواردی برخــورد کردیــم کــه 
بــه ســبب گســردگی آن، میــرس نبــود کــه در ایــن رســاله بــه صــورت تفصیلــی بــه آنهــا پرداختــه شــود و هــر یــک 

از آنهــا می توانــد موضــوع پژوهشــی مســتقل باشــد؛ کــه در اینجــا برخــی از آنهــا را ذکــر می  کنیــم:

- بررسی سیر تحول عنوان در شعر فارسی از آغاز تا امروز.

- زیبایی  شناسی عناوین اشعار احمد شاملو.

- بررسی تطبیقی عناوین اشعار سیاسی شاملو و درویش.

- تأثیر محیط زندگی در انتخاب عناوین اشعار شاعران فارسی معارص.

- بررسی و تحلیل عناوین منادین در اشعار شاملو.

- مناد و استعاره در عناوین اشعار شفیعی کدکنی.

- نوگرایی در عناوین اشعار شاملو و رابطه ی عناوین اشعار او با عناوین مجموعه  های شعری اش.

- نشانه شناسی عناوین اشعار نیا یوشیج.
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